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       ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 668  

din  19.12.2018 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul “Sistem Alternativ 

de Mobilitate Urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor -  

Galați Velocity” 

 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 701/27.11.2018  

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

19.12.2018;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 95010/27.11.2018, a iniţiatorului - 

Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 95012/27.11.2018, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galați;  

Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit b), art. 5, alin. (1), lit a) şi art. 7 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea                      

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d” şi     

art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 

Art. 1 – Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul “Sistem Alternativ de 

Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a Bicicletelor - Galați Velocity”, 

având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei   hotărâri. 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
      

          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                          Secretarul Municipiului Galaţi, 
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Anexa la HCL  nr. 668/19.12.2018 

 

Sistem Alternativ de Mobilitate Urbană Utilizând Stații Automate de Închiriere a 

Bicicletelor -  Galați Velocity 

 

  Municipiul Galați dorește dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și 

eficient prin implementarea sistemului integrat de stații automatizate și autonome de 

închiriere a bicicletelor (bike sharing), care vizează crearea unei soluții alternative 

ecologice de transport public urban care să asigure un acces mai ușor al persoanelor la 

locurile de muncă, la furnizorii de servicii sau alte zone de interes, scăderea timpilor de 

deplasare și scăderea costurilor de transport, reducerea poluării și a consumului de 

energie, descongestionarea traficului precum și îmbunătățirea siguranței în trafic.  

  În cadrul proiectului vor fi amplasate 22 stații publice automate de eliberare și 

returnare biciclete în punctele cu trafic intens din oraș, conform anexei 2. Fiecare stație va 

avea un centru de comandă de la care se va face autentificarea automată a utilizatorilor și 

alocarea unei biciclete, pe bază de card de acces la system. Gestionarea sistemului se va 

face centralizat, toate stațiile fiind interconectate și administrate prin intermediul unui 

server. 

 Fiecare stație va conține : 

- Terminale de închiriere biciclete; 

- Stații inteligente de predare și preluare biciclete cu porți organizate sub formă de 

tronsoane; 

- Biciclete. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:   

Valoarea totala a investitiei:     13.031.064,01 lei cu TVA 

din care C+M:                               4.021.446,36 lei cu TVA 

Capacitati:  300 biciclete  

Sursa de finantare:  buget local, fonduri europene.                             

Durata de realizare a investiției : 12 luni 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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