
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Nr. _____/______.2009 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului  de delegare de gestiune şi a

tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate în judeţul Galaţi

Potrivit Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, intră în competenţa
consiliilor judeţene  să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să
controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativ-
teritorială a acestora. 

Conform prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public loca nr. 
92/2007, consiliile judeţene au ca atribuţii stabilirea traseelor principale şi secundare şi a
programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate şi
atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului şi stabilirea, ajustarea şi
modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu 
respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 25 şi art. 26 din aceeaşi lege, operatorii de 
transport rutier desemnaţi câştigători ai traseelor din programul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate vor încheia un contract de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public judeţean în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice.  

Potrivit art. 43 din legea mai sus menţionată procedura de stabilire a tarifelor 
percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane se precizează
în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în contractele de delegare a 
gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli: 
 a) tarifele şi subvenţiile încasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul 
autorizat în urma prestării serviciului de transport public local de persoane trebuie să
acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a 
sistemului de transport public local respectiv; 
 b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de 
consum, prin hotărâre a consiliilor judeţene.  

Conform prevederilor art. 10 alin.(1) din Ordinul nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicarea a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 serviciul de 
transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de către autorităţile 
administraţiei publice locale pe bază de hotărâri de dare în administrare sau de atribuire în 
gestiune delegată sau prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

Potrivit art. 54 lit. „a „ şi art. 61 din ordinul mai sus menţionat serviciile de transport 
public local se pot atribui prin gestiune directă, care se realizează prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene şi operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza 
tarifele stabilite prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, calculate în conformitate cu normele-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, elaborate de către Autoritatea Naţională
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în baza art. 20 alin. (5) 
lit. b) din Legea nr. 92/2007. 

In conformitate cu  art. 5 din Ordinul 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 
de persoane în baza prezentelor norme-cadru, tarifele pentru serviciile publice de transport 
public local de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autorităţile 
administraţiei publice locale implicate pentru transportul efectuat. De asemenea, potrivit 
art. 20 alin.(1) stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de 
persoane, pe baza următoarelor documente: 
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a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine, după caz: tarifele în 
vigoare, în cazul ajustării sau modificării, şi tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea 
propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-
economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creşterii principalelor 
elemente de cheltuieli; 
 b) fişele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor; 
 c) alte date şi informaţii necesare fundamentării tarifelor propuse. 

Potrivit art. 22 alin. (1) din Ordinul 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru 
privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local 
de persoane, tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin 
curse regulate sau pe cablu se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale 
implicate, pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport/transportatorii 
autorizaţi. 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, actualizată, respectiv art. 2  lit.”e”  delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi
publice  este acţiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai 
multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisă a
unui serviciu ori a unei activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei 
răspundere o are, cât şi concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
acestuia/acesteia; delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice implică dreptul şi
obligaţia operatorului de a administra şi exploata sistemul de utilităţi publice aferent 
serviciului/activităţii delegate. 

Conform dispoziţiilor art. 91 (5) lit. a pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: serviciile comunitare de utilitate 
publică de interes judeţean, precum şi alimentarea cu gaz metan, precum şi alte servicii 
publice stabilite prin lege”.  

Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Judeţului Galaţi prezentul 
proiect de hotărâre, fiind de competenţa şedinţei în plen a acestuia de a-l analiza şi
aproba. 

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico – socială, comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Judeţului Galaţi
pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de 
servicii publice, precum şi al comisiei nr. 5 – juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

PREŞEDINTE, 
 

EUGEN CHEBAC 



HOTĂRÂREA NR. _____ 
din __________________ 2009 

 
privind: aprobarea contractului de delegare de gestiune şi a tarifelor stabilite 
pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Eugen Chebac;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: _________/_________.2009 

Consiliul Judeţului Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, strategii, 
studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 
publice şi cel al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică
locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională ale Consiliului Judeţului Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii 
regulate, pentru perioada 2008 – 2011; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 137/2009 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea Regulamentului  pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 1/2008, Hotărârea nr. 2/2008, Hotărârea nr. 
3/2008 şi Hotărârea nr. 4/2009 a Comisiei paritare privind atribuirea traseelor cuprinse 
în programul judeţean de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2008 – 2011; 
 Având în vedere Notele de fundamentare nr. 3193/2009, ale operatorilor de 
transport, pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea tarifului mediu pentru serviciul de 
transport public judeţean de persoane efectuat prin curse regulate în perioada 2008 – 
2011; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. b),  h) şi m), art. 18 alin. (1) lit. b), 
art. 23 alin. (2), art. 25, art. 26, art. 37 alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 92/2007 a 
serviciilor de transport public local; 
 Având în vedere prevederile art. 10 alin. 1, art. 54 lit. a) şi art. 61 din Normele de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 
353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative;  
 Având în vedere prevederile art. 2 lit. e) şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean prin curse regulate, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă tarifele de călătorie pe care le vor utiliza operatorii de transport 

pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, conform 
anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica operatorilor de transport, câştigători ai 

traseelor cuprinse în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 
servicii regulate, pentru perioada 2008 – 2011, reprezentanţei Autorităţii Rutiere 
Române a Judeţului Galaţi, Inspectoratului Judeţean de Poliţie a Judeţului Galaţi şi
Autorităţii Judeţene de Transport Public din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
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ANEXA 1 
 

ROMÂNIA                                                           ( Operator de transport)                     
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI ………………………………….. 
 Nr………… / ……….2009                                             Nr………./…………..2009 
 

C O N T R A C T
de  delegare  a  gestiunii  serviciului de transport  public  judeţean  de 

persoane, prin  curse  regulate , pentru perioada 01 iulie 2008 - 30 
iunie 2011 

 

I. PĂRŢILE  CONTRACTANTE 
 

Între : 
- CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Municipiul 

GALAŢI, jud. GALAŢI, Cod de Înregistrare fiscală....................., având contul de 
virament nr.……….., deschis la Trezoreria GALAŢI , reprezentat prin domnul EUGEN 
CHEBAC - Preşedinte,  în calitate de DELEGATAR ,  

şi

- Societatea comerciala ................................................., cu sediul în ............. 
......................................................................................................................................... 
persoana juridică română de drept privat, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului  
de pe lângă Tribunalul ................... prin Certificatul de Înregistrare seria ... nr ...............  
......................... ., Cod Unic de Înregistrare .................................................., număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului .............. J... / ..... / .....  reprezentată de d-l (d-na ) 
....................................... - administrator (unic, asociat), în calitate de DELEGANT, 
 în temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2005 privind transporturile 
rutiere, aprobată prin Legea nr. 102/2006,  cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1892/2006 de aprobare a Normelor privind 
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local; Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 
353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 serviciilor de 
transport public local; Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de 
sarcini - cadru al serviciilor de transport public local; Ordinul Preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 
263/2007 privind aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public; Regulamentului 
pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate, în judeţul Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 
137/29.01.2009 s-a încheiat prezentul Contract.  

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de 
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, respectiv sarcinile şi
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responsabilităţile cu privire la prestarea propriu – zisă a serviciului în conformitate cu 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

Lista mijloacelor de transport – „Parcul propriu al operatorului de transport”
format din autovehiculele deţinute în proprietate sau leasing, cu care operatorul a 
participat la şedinţa de atribuire electronică din data de ..................2008/2009, utilizate 
pentru deservirea traseelor judeţene mai sus menţionate – constituie Anexa nr. 1 la 
prezentul contract. 

Orarul de funcţionare pe zile, ore şi ritmicitate a serviciului de transport judeţean   
este menţionat în Caietul de sarcini - anexă a licenţei de traseu eliberată de  A.R.R. - 
Agenţia Galaţi pentru fiecare traseu deservit de  DELEGANT. 

Condiţiile de efectuare a serviciului de transport pot fi modificate, la cererea 
expresă şi motivată a operatorului, cu acordul scris al DELEGATARULUI şi avizul  
A.R.R. - Agenţia Galaţi, în condiţiile precizate de părţile contractante la art. 20 din 
prezentul contract.  

Art. 2. Predarea – primirea obiectului delegării este consemnată în Procesul - 
verbal nr ................./.......................2009, anexă a prezentului contract. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 3. (1) Prezentul produce efecte de la data semnării şi încetează la data de 
30.06.2011, în concordanţă cu durata de valabilitate a licenţei de traseu şi a
Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean 
2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 622/9.04.2008.  

 (2)Prezentul contract se poate prelungi prin act adiţional, cu acordul părţilor, 
pe o perioadă egală cu durata modificării valabilităţii programului de transport judeţean, 
în condiţiile legislaţiei în domeniu.  

 

IV. REDEVENŢA . TARIFE  DE TRANSPORT  APROBATE . MODALITATEA 
DE  AJUSTARE / MODIFICARE  A  TARIFULUI 
 

Art. 4. (1) Potrivit legislaţiei în vigoare, operatorul de transport rutier autorizat  are 
dreptul de a utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje 
denivelate, mobilier stradal, etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia (parcări, refugii, 
staţii de călători, etc.). 

 Deoarece prin prezentul contract de delegare a gestiunii, DELEGATARUL nu a 
pus la dispoziţia DELEGANTULUI bunuri din domeniul public sau privat al judeţului 
Galaţi, încadrabile în categoria bunurilor de retur, operatorul de transport nu va fi ţinut 
la plata vreunei redevenţe - pe durata derulării contractului. 

 (2) Regimul eventualelor bunuri de preluare (investiţii pentru reabilitarea 
modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de transport, finanţate din fondurile proprii ale 
operatorului de transport, în localităţile tranzitate de traseele deservite de  DELEGATAR 
sau în localităţile care constituie capăt de traseu), modalitatea de preluare a acestora - 
realizate până la încetarea, din orice cauză, a prezentului contract, precum şi
eventualele despăgubiri - se vor preciza prin convenţii încheiate între autorităţile 
administrative locale şi operatorul de transport. Convenţiile de acest tip se vor încheia cu 
asistenţa tehnică şi juridică a specialiştilor Consiliului Judeţului Galaţi şi vor constitui 
anexe ale prezentului contract.  
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Art. 5. Tarifele practicate şi procedura de stabilire, ajustare şi modificare a 
acestora:  

(1) Delegantul  are dreptul să perceapă de la utilizatorii transportului contravaloarea 
serviciilor prestate pe bază de legitimaţii de călătorie valabile, în conformitate cu tarifele 
aprobate de către Consiliul Judeţului Galaţi prin Hotărârea nr.______/________, 
prevăzute în anexa nr._____. 

(2) Procedura de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor pentru serviciile de 
transport public de persoane se face potrivit Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea 
Normelor – cadru nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile de transport public local de persoane.   
 

V. DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR  CONTRACTANTE  
 

SECŢIUNEA I - DREPTURI  
 

Art. 6. DELEGATARUL – CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI - are următoarele 
drepturi : 

a) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de 
transport public local; 

b) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier în vederea stabilirii 
măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe apărute în executarea serviciilor 
respective; 

c) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţia justificativă depusă de  
DELEGANT pentru ajustarea/modificarea tarifelor de transport pe traseul(ele) deservit(e)  
în corelare cu reglementările legale în vigoare care vizează asigurarea ratei 
suportabilităţii costurilor de către utilizatori;   

d) să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate 
în conformitate cu cerinţele de transport; 

e) să sancţioneze  DELEGANTUL în cazul în care acesta, din culpă proprie, nu 
efectuează serviciul de transport public judeţean de persoane la parametrii de 
performanţă, eficienţă şi calitate stabiliţi prin Regulamentul pentru efectuarea serviciului 
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 137/2009; 

f) în cazul unor abateri grave ale DELEGANTULUI, să dispună rezilierea 
prezentului contract sau, după caz, să solicite motivat emitentului retragerea licenţei de 
traseu. 

 

Art. 7. DELEGANTUL - S.C........................................are următoarele drepturi:
a) să încaseze tarifele aferente transportului public judeţean de călători, prestat 

pe traseul(ele) deservit(e) ;                                                                                                             
 b) să solicite, fundamentat economic şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în 
vigoare, actualizarea  tarifelor aferente transportului public de  calatori cu rata inflaţiei; 

c) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier 
desfăşurate pe drumurile publice ;                                                                                              
 d) să efectueze, cu informarea şi aprobarea autorităţilor administraţiei publice 
locale interesate, modificări temporare (suspendări, limitări, micşorarea frecvenţei de 
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circulaţie, devieri de traseu) în deservirea traseelor atribuite, atunci când aceste 
modificări sunt necesare în caz de forţă majoră sau pentru executarea unor lucrări la 
infrastructură rutieră;

e) să utilizeze cu titlu gratuit, pentru activităţi de transport, infrastructură publică
(străzi, drumuri săteşti, comunale, judeţene, naţionale, europene, poduri, pasaje 
denivelate, mobilier stradal, etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia (parcări, refugii, 
staţii de călători, etc.);                                                        
 f) DELEGANTUL  are exclusivitate pe traseul(ele) cuprins în programul de 
transport atribuite prin Hotărârea comisiei paritare nr. -----/--------- de validare a 
rezultatelor atribuirii acestora prin şedinţa electronică organizată prin sistemul naţional. 
În cazul în care pe acest(e) traseu(e) vor efectua serviciul de transport public de 
persoane şi alţi operatori de transport rutier, delegantul are dreptul să solicite daune - 
interese de la  DELEGATAR - dacă acesta a dat aprobarea, sau direct de la operatorul 
de transport rutier respectiv, în situaţia în care acesta operează fără aprobarea  
DELEGATARULUI sau a autorităţii competente - A.R.R. – Agenţia Galaţi; 
 g) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare 
pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din 
efectuarea operaţiunilor de transport; 

 h) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse 
în caz de modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către  
DELEGATAR, fără respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta; 

 i) să întrerupă prestarea serviciului de transport public judeţean, în cazul 
nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, cu obligaţia de a notifica 
delegatarul cu cel puţin 15 zile înainte de aceasta; 

 j) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către DELEGATAR, 
DELEGANTUL  are dreptul să se adreseze instanţei competente. 

 

SECŢIUNEA II-A -  OBLIGAŢII   
 

Art. 8. DELEGATARUL – CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI - are următoarele 
obligaţii : 

 a) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de 
transport public local; 

 b) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de 
transport; 

 c) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire 
la activitatea  DELEGANTULUI ;  

 d) să nu îl tulbure pe  DELEGANT  în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract ; 

 e) să respecte cu stricteţe obligaţiile pe care şi le-a asumat prin prezentul 
contract ; 

 f) să notifice  DELEGANTULUI  apariţia oricăror împrejurări de natură să perturbe 
activitatea acestuia sau să aducă atingere drepturilor sau intereselor acestuia; 

 g) să intervină ferm - direct sau prin intermediul autorităţilor şi organelor 
competente (A.R.R., poliţie, autorităţi locale, etc.) în cazurile de concurenţă neloială sau 
prestarea neautorizată de către alte persoane fizice sau juridice a serviciului de transport 
persoane pe traseul(ele) deservit(e) de DELEGANT, care perturbă buna desfăşurare a 
activităţii  DELEGANTULUI; 

 h) să nu modifice în mod unilateral prezentul contract, în afară de cazurile expres 
prevăzute de lege sau de clauzele contractului.    
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i) să acorde facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier care efectuează
transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către 
utilizatori, susţinerea şi încurajarea dezvoltării serviciului, respectarea legislaţiei fiscale 
în vigoare; 

 j) să evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de 
specialitate asupra cerinţelor de transport public local, în prezent şi pentru o perioadă de 
minimum 5 ani; 

 k) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a 
fiecărui serviciu de transport public local.     

 
Art. 9. DELEGANTUL - S.C.................................................................. are 

următoarele obligaţii :   
 a) să efectueze transportul public de călatori pe traseul(ele) atribuit(e) în condiţii 

de siguranţă, regularitate, confort şi eficienţă, conform prevederilor programului zilnic de 
circulaţie aprobat, precizat  în Caietul de sarcini - anexa a licenţei de traseu eliberată de  
A.R.R. - Agenţia Galaţi; 

 b) să asigure deservirea autovehiculelor din parcul auto propriu, utilizate la 
efectuarea serviciului, cu personal (conducători auto) calificat şi verificat conform 
reglementărilor legale în vigoare; 

 c) să asigure, cu periodicitatea prevăzută de lege, testarea pregătirii profesionale 
a conducătorilor auto, verificarea stării de sănătate fizica şi mentală a acestora şi să ţină
o evidenţă strictă în acest sens; 

 d) să fundamenteze şi să supună aprobării DELEGATARULUI - semestrial - 
majorarea cu indicele de variaţie a preţurilor de consum, înregistrat în semestrul 
precedent, a tarifelor de transport utilizate pe traseul(ele) deservit(e);  

 e) să nu încarce artificial costurile de operare; 
 f) la încetarea prezentului contract, din alte cauze decât prin expirarea duratei 

contractuale, excluzând forţa majoră şi cazul fortuit, DELEGANTUL este obligat să
asigure continuitatea prestării serviciului în condiţiile stipulate în prezentul contract - sub 
sancţiunea plăţii de daune - interese  până la preluarea serviciului de transport de către 
un alt operator, dar nu mai mult de 60 (şaizeci) zile;

g) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport 
deţinute, precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare privind asigurările;  

 h) să informeze permanent utilizatorii cu privire la traseul(ele) deservit(e), 
programul de circulaţie, tarifele percepute şi modificarea acestora; 

 k) să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu, cu indicarea 
executantului şi a caracterului cursei;   
 l) în salonul autovehiculului să asigure afişarea numelui conducătorilor auto, cât şi
tariful de transport pe baza de bilet, pe zone kilometrice; 
 m) autovehiculele utilizate trebuie să fie dotate cu instalaţii de încălzire 
corespunzătoare clasificărilor obţinute pe stele şi categorii, acordate în conformitate cu 
OMLPTL nr. 458/2002, mijloace de stingere  a incendiilor, precum şi ciocan pentru spart 
geamul, în caz de necesitate; 
 n)  pe durata efectuării transportului, conducătorul autovehiculului este obligat : 
 1. să nu admită la transport în habitaclul autovehiculului :

- materii greu mirositoare ; 
 - materii inflamabile ; 
 - butelii de aragaz; 
 - butoaie cu carbid; 
 - tuburi de oxigen; 
 - materiale explozibile; 
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- filme cinematografice neambalate în cutii metalice; 
 - produse caustice; 
 - materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot 
produce daune, sau pot murdări autovehiculul, bagajele ori îmbrăcămintea călătorilor; 
 - obiecte sau mărfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale. 

 2. să nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilă de transport, 
exprimată prin numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; 
 3. să nu oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât 
cele prevăzute în graficul de circulaţie; 

 o) să asigure gratuit readucerea călătorilor la punctul de plecare în cazul în care 
călătoria nu se poate realiza până la destinaţie din cauză de forţă majoră sau din vina 
transportatorului; 
 p) să asigure preluarea călătorilor din autovehiculele rămase imobilizate pe 
traseu, în termen maxim de 3 ore; 
 r) să emită legitimaţii de călătorie înseriate, înregistrate ca documente cu regim 
special şi corespunzătoare sumelor încasate pentru călătorie ( fracţionate ) ; 
 s) să nu permită călătoria decât în baza legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor 
valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale ; 
 t) alte obligaţii: 
 1. să execute transportul strict în conformitate cu programul de circulaţie; 
 2. să asigure oprirea în toate staţiile prevăzute în programul de circulaţie; 
 3. să nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau 
pentru efectuarea unor lucrări de întreţinere/reparaţii la acestea; 
 4. să asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu 
anticipaţie; 
 5. Ia emiterea abonamentelor să respecte reglementările în vigoare; 
 6. să nu se emită legitimaţii de călătorie peste capacitatea autovehiculului 
exprimată prin numărul de locuri pe scaune; 
 7. să asigure transportul gratuit a copiilor sub 5 ani; 
 8. autovehiculele trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen; 
 9. autovehiculele trebuie salubrizate, spălate şi dezinfectate zilnic si ori de cate 
ori este nevoie; 
 10. în perioada de iarnă, autovehiculele trebuie să fie echipate corespunzător 
circulaţiei pe drumuri cu aderenţă scăzută;

11. autovehiculele trebuie să fie dotate cu tahograf, care va fi în funcţiune pe 
toată durata desfăşurării transportului, conform reglementărilor în vigoare; 
 12. în interiorul autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bază de bilet, 
pe zone kilometrice; 
 13. autovehiculul trebuie să aibă locuri rezervate pentru invalizi, bătrâni, femei 
însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
 u) să respecte orice alte obligaţii care derivă din reglementările legale în vigoare 
şi din Hotărârile emise de Consiliul Judeţului Galaţi în perioada de valabilitate a 
programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în perioada 01 iulie 
2008 - 30 iunie 2011.  
 v) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
 x) să asigure continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane 
prin curse regulate; 

y) să asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor de călători de 
pe traseele deservite în exclusivitate; 

z) cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de 
călători existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea 
pasagerilor de la un vehicul rămas imobilizat în traseu nu se consideră curse noi, 
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acestea se efectuează după acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în 
următoarele condiţii:  
- depăşirea capacităţii de preluare a autovehiculului iniţial; 
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei. 

 

VI.  CLAUZA  PRIVIND PROTECŢIA  MEDIULUI  
 

Art. 10.  DELEGANTUL  este obligat să respecte cu stricteţe prevederile legale 
în vigoare privind protecţia mediului, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului 
contract.  

 

VII.  SUBDELEGAREA  ŞI CESIUNEA 
 

Art. 11. (1) Subdelegarea în tot sau în parte a traseului(elor) atribuit(e) este 
interzisă DELEGANTULUI, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului - fără nici o 
formalitate şi fără intervenţia unei instanţe judecătoreşti - şi plata de daune-interese 
potrivit legii. 

(2) Cesiunea contractului către un terţ este permisă DELEGANTULUI, cu 
acordul prealabil scris al DELEGATARULUI, cu respectarea strictă a condiţiilor 
prevăzute de legislaţia în vigoare, numai în cazul în care societatea cesionară
constituie rezultatul divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii delegante. În 
cazul încălcării prezentei clauze, se aplică sancţiunea prevăzută la aliniatul (1). 

 Art. 12. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor 
contractuale, părţile datorează despăgubiri conform normelor de drept. 

 

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 13. (1) Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care 
o invocă. Partea care invocă forţa majoră, este obligată să notifice celeilalte părţi în 
termen de 5 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecinţelor lui.  
 (2) Prin forţa majoră părţile înţeleg: cataclisme naturale (seisme, inundaţii, 
alunecări de teren care afectează infrastructura stradală), incendiu, stare de necesitate, 
rechiziţionare, conflicte de muncă patronat – salariaţi (sindicate). 
 (3) În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus, 
executarea obligaţiilor părţilor se decalează în consecinţă, cu perioada corespunzătoare 
acesteia şi cu menţiunea ca nici una dintre părţi nu va pretinde penalităţi sau 
despăgubiri, pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit 
obligaţia comunicării, va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi
îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii. 
 (4) Utilizatorii serviciului vor fi prompt informaţi - prin presă, televiziune, anunţuri 
locale - în privinţa naturii cazului de forţă majoră, după caz, a duratei estimate a 
lucrărilor/măsurilor necesare reluării serviciului de transport, soluţiilor alternative 
adoptate pentru asigurarea transportului pe durata producerii cazului de forţă majoră.

(5) Dacă în termen de 30 de zile, de la producerea evenimentului imposibilitatea 
de executare respectivă nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin 
drept a prezentului contract de delegare. 
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Condiţii de redefinire a clauzelor contractuale 
 

(1) Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin 
act adiţional încheiat între părţile contractante. 

(2) În cazul în care orice prevederi ale acestui contract devin discordante cu 
reglementările în domeniu şi legislaţia naţională sau din Uniunea Europeană,
contractul poate fi modificat. 

(3) Orice deficienţă sau omisiune în acest contract poate fi rectificată, prin act 
adiţional, cu acordul părţilor contractante. 

 
Menţinerea echilibrului contractual 

 
Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegant se bazează pe principiul 

echilibrului între drepturile care-i sunt acordate delegatului şi obligaţiile care-i sunt 
impuse prin prezentul contract. 
 

Condiţii de exploatare a sistemului 
 

Organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transportului 
judeţean de persoane are drept cadru general legislaţia în vigoare privind transporturile 
rutiere şi serviciile de transport public judeţean.  
 

Art. 14.  Încetarea contractului  
 Prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de transport încetează în 

următoarele situaţii : 
 a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă părţile 

nu convin, în scris,  prelungirea acestuia în condiţiile legii; 
 b) în cazul renunţării de către operator la licenţa de traseu. Cererea de renunţare 

trebuie formulată de către  DELEGANT  atât către emitentul Licenţei de traseu – A.R.R. 
– Agenţia Galaţi cât şi către Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul 
Consiliului Judeţului Galaţi; 

 c) în cazul retragerii licenţei de traseu de către emitent – A.R.R. – Agenţia Galaţi;  
 d) în cazul subdelegării de către  DELEGANT  a serviciului de transport;  
 e) în caz de forţă majoră, dacă aceasta durează mai mult de 30 zile, fără plata 

vreunei despăgubiri.  
 

Art. 15.  Rezilierea  contractului  
 

1. DELEGATARUL are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul dacă
constată şi dovedeşte că DELEGANTUL a încălcat în mod repetat prevederile 
prezentului contract şi dacă acesta nu adoptă un plan de măsuri care să asigure intrarea 
în normalitate  respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, în maxim 30 de zile 
de la notificarea de către  DELEGATAR.  

 2. În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier, după cum sunt 
definite la art. 28 alin (1) din OMIRA nr. 353/2007, neremediate în termen de 45 de zile 
de la primirea notificării, contractul este reziliat de drept, fără punere în întârziere şi fără
îndeplinirea vreunei formalităţi .

3. În cazul în care prezentul contract se reziliază - parţial sau total, licenţele de 
traseu se vor retrage de către emitent – A.R.R. – Agenţia Galaţi, cu o notificare 
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prealabilă de 60 de zile, interval necesar DELEGATARULUI  să asigure, în condiţiile 
legii, delegarea gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane unui alt 
transportator autorizat, conform prevederilor art. 13. alin.(1) şi (2) din O.M.I.R.A. nr. 
353/2007. 

 

IX. LITIGII 
 

Art. 16. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de persoane, se soluţionează de 
către instanţele judecătoreşti competente, dacă nu se sting prin înţelegere amiabilă între 
părţi. 

 

X. ALTE  CLAUZE ASUPRA  CĂRORA  PĂRŢILE  CONVIN 
 

Art. 17. Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care 
beneficiază, potrivit legii, de gratuitate sau tarif redus la legitimaţiile de călătorie 
individuale (cetăţenii din categorii sociale defavorizate, elevii, studenţii, donatorii de 
sânge onorifici, pensionarii şi alte categorii) se pot asigura de la bugetul unităţii 
administrativ - teritoriale  (comuna, oraş, municipiu) pe raza căreia au domiciliul stabil 
(reşedinţa) persoanele respective, în condiţiile legislaţiei în vigoare.  

 Art. 18. În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean 2008 – 2011, 
poate fi actualizat astfel : 

a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor 
capete de traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţului Galaţi generată de cererea 
întemeiată a autorităţilor locale în solidar cu operatorul de transport şi după aprobarea 
prin hotărâre a acestuia, cu condiţia ca traseele prelungite  să nu se suprapună peste 
traseele existente, deţinute de alţi operatori de transport autorizaţi, fără avizul acestora; 

b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţului Galaţi, 
generată de cererea întemeiată a autorităţilor locale interesate şi a operatorilor de 
transport  după aprobarea prin hotărâre a acestuia; 

c) prin modificarea numărului de curse de către Compartimentul Autoritatea 
Judeţeană de Transport Public la cererea operatorilor de transport avizată de 
autorităţile locale, sau a consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport 
autorizaţi pe traseul(ele) în cauză, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului 
Galaţi;  

d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Compartimentul 
Autoritatea Judeţeană de Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată
de autorităţile locale, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi;  

e) prin introducerea de staţii de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 
Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată de autorităţile locale, sau a 
consiliilor locale interesate, cu avizul operatorilor de transport autorizaţi pe traseul(ele) 
în cauza după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi; 

f) prin eliminarea de staţii de către Compartimentul Autoritatea Judeţeană de 
Transport Public, la cererea operatorilor de transport avizată de autorităţile locale, după
aprobarea prin hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi ;

g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire. 
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Art. 19(1) Pe perioada de valabilitate a programului de transport, operatorii de 
transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu, oricare dintre 
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu. 

 (2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut 
licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport 2008 – 2011 
este permisă numai cu un autovehicul de aceeaşi capacitate, care întruneşte cel puţin 
acelaşi punctaj cu al celui înlocuit, după notificarea Autorităţii Judeţene de Transport 
Public din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi.  

 
Art. 20 Orice înţelegere legală între părţi (inclusiv asumarea de către  

DELEGANT a unor obligaţii referitoare la efectuarea de investiţii în construcţii şi
amenajări pe traseul(ele) deservit(e), aprobate de  DELEGATAR) ivită în perioada 
derulării contractului, se va consemna în scris, semna şi stampila de către părţi şi va 
constitui anexă a prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice şi juridice 
conţinute de acesta. 

 

XI. NOTIFICĂRI  ŞI ADRESELE  LEGALE  ALE  PĂRŢILOR 
 

Art. 21. (1) Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel, orice notificare, acord 
sau consimţământ ce trebuie date între părţi vor fi în scris, fie prin înmânare personală,
fie prin poştă şi confirmate prompt printr-o scrisoare de confirmare cu recipisă de 
primire, la adresele indicate mai jos.  Toate notificările vor fi considerate a fi fost făcute 
la data la care acestea au fost primite. 
 (2)  Notificările vor fi trimise la următoarele adrese : 

 
a) Adresa  DELEGATARULUI – Consiliul Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 7,  

Municipiul Galaţi, jud. Galaţi; tel. 0236-417 222 – int. 252 ; fax 0236-460703 .  
 

b) Adresa  DELEGANTULUI   – 
............................................................................... ..................... 
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................
... ; tel. ..........................; fax ................................... 

 
(3) Orice schimbare de adresă va fi notificată în scris celeilalte părţi, nu mai 

târziu de 30 (treizeci) zile de la data la care schimbarea respectivă a avut loc. 

 XII. DISPOZIŢII FINALE 
 Art. 22  (1) Modificarea şi/sau completarea prezentului contract este nulă de 

drept , dacă nu rezultă în mod expres din acte semnate de ambele părţi contractante. 
 (2) Prin acte adiţionale la prezentul contract nu pot fi operate modificări ale 

obiectului contractului, în sensul introducerii de activităţi noi care nu au fost delegate 
iniţial  sub sancţiunea nulităţii de drept a actului respectiv.   

 
Art. 23 Următoarele acte : 
- Extras din „Programul de transport public judeţean prin servicii regulate, 

pentru perioada 01 Iulie 2008 – 30 Iunie 2011” referitor la traseele judeţene care fac 
obiectul prezentului contract ; 

- Proces verbal de predare – primire nr............/...................2009; 
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- Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Galaţi, aprobat prin H.C.J. Galaţi nr. 137/29.01. 
2009 ; 

- Caietul de sarcini – anexa la licenţa(ele) de traseu(e); 
- Harta traseului închiriat cu figurarea amplasamentului staţiilor de tranzit şi

staţiilor de capăt; 
- Lista mijloacelor de transport – Parcul propriu al operatorului de transport  – 

Anexa 1,
- sunt încheiate în câte 2 (doua ) exemplare şi fac parte integrantă din prezentul 

contract.   
Prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public rutier de 

persoane, prin curse regulate, pe traseul (ele) judeţean(ne) (nr., denumire capete de 
traseu) s-a întocmit la sediul Consiliului Judeţului Galaţi, judeţul Galaţi, în limba română,
în 2 (două) exemplare, egal valabile şi opozabile faţă de terţi, câte unul pentru  
DELEGATAR şi DELEGANT. 

Cele 2 (două) exemplare  se vor semna şi ştampila pagină cu pagină de către 
părţile contractante. 

 DATA ...................2009 
 

DELEGATAR  DELEGANT 

CONSILIUL  JUDEŢULUI GALAŢI S.C..............................................S.R.L  
 ................. , jud. .............. 
 

PREŞEDINTE ADMINISTRATOR ( unic , asociat )

EUGEN CHEBAC                                               ........................................ 
 

___________________(LS)                                                                                                      

VIZAT  JURIDIC   
 

____________________ 
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ANEXA 2 
 
Tarifele utilizate de operatorii de transport desemnaţi câştigători ai şedinţelor de 
atribuire electronică organizate în datele de 30.04.2008, 30.05.2008, 14.08.2008 şi
23.02.2009 
 
Nr. 

crt. 

Cod 

traseu

Denumire traseu ( nr. km ) Tarif 

Lei/călătorie

Operator câştigător 

1. 001 Sat Costi – Galaţi – 10 km - -  

2. 002 Galaţi – Odaia Manolache -  15 km 2,64 SC ACJ GLOBE TOUR SRL 

3. 003 Stoicani – Tuluceşti – Galaţi – 30 km 3,07 SC AUTO-RECORD SRL 

4. 004 Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor – 55 km 4,96 SC AUTO-RECORD SRL 

5. 005 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti – 71 km 7,65 SC AUTO-RECORD SRL 

6. 006 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi – 43 km 5,25 SC AUTO-RECORD SRL 

7. 007 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani – 69 km 10 SC LUDVIC SERV SRL 

8. 008 Smulţi – Tg. Bujor – Galaţi – 82 km 6,80 SC STEFU ION SRL 

9. 009 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti – 75 km  7,70 SC AUTO-RECORD SRL 

10. 010 Valea Mărului – Vârlezi – Tg. Bujor- 28 
km  

- -

11. 011 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti – 20 km - - 

12. 012 Galaţi – Folteşti – Măstăcani – 44 km 6,88 SC TOTOSAN SRL 

13. 013 Galaţi – Folteşti – Oancea – 58 km 8 SC DANIXMOND TUR SRL 

14. 014 Galaţi – Oancea – Băneasa – 76 km 8 SC DANIXMOND TUR SRL 

15. 015 Galaţi – Oancea – Suceveni – 79 km 9 SC DUMONY SRL 

16. 016 Aldeşti – Oancea – Galaţi – 90 km 8,03 SC EDY COM SRL 

17. 018 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti – 110 km 13 SC DUMONY SRL 

18. 020 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti – 85 km 9 SC DUMONY SRL 

19. 023 Galaţi – Bereşti – Vădeni – 111 km 10,21 SC AUTO-RECORD SRL 

20. 024 Galaţi – Virlezi – Rădeşti – 90 km 9 SC DUMONY SRL 

21. 025 Galaţi – Cuca – Fântânele – 36 km  5 SC DUMONY SRL 

22. 026 Galaţi – Cuca – Băleni – 48 km  6,15 SC AUTO-RECORD SRL 

23. 027 Măcişeni – Cuca – Galaţi – 73 km  8,79 SC AUTO-RECORD SRL 

24. 028 Galaţi – Cuca – Adam – 82 km  11 SC DUMONY SRL 

25. 030 Galaţi – Smirdan – Cişmele – 17 km  
 

2 SC DUMONY SRL 

26. 031 Negrea – Schela – Galaţi – 29 km  2,74 SC AUTORECORD SRL 

27. 032 Galaţi – Smirdan – Pechea – 38 km  3,63 SC STEFU ION SRL 

28. 033 Rediu – Pechea – Galaţi – 52 km  4,54 SC STEFU ION SRL 

29. 034 Galaţi – Pechea – Valea Mărului – 64 
km  

5,9 SC STEFU ION SRL 



HOTĂRÂREA Nr. ____ din _____________ 2009 
pag. nr. 15 

Nr. 

crt. 

Cod 

traseu

Denumire traseu ( nr. km ) Tarif 

Lei/călătorie

Operator câştigător 

30. 035 Galaţi – Smirdan – Pechea – 38 km  4 SC DUMONY SRL 

31. 036  Costache Negri – Pechea – Galaţi – 49 
km  

- -

32. 037 Galaţi – Independenţa – Pechea – 46 
km 

6 SC HOGAS COMPANY SRL 

33. 038 Galaţi – Pechea – Călmăţui – 58 km  6 SC DUMONY SRL 

34. 039 Galaţi – Pechea – Călmăţui – 58 km  6 SC DUMONY SRL 

35. 040 Galaţi – Pechea – Valea Mărului – 66 
km  

7 SC DUMONY SRL 

36. 041 Galaţi – Pechea – Cotoroaia – 94 km  13 SC DUMONY SRL 

37. 042 Galaţi – Pechea – Adam – 94 km  11 SC DUMONY SRL 

38. 043 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti – 89 
km  

11 SC DUMONY SRL 

39. 044 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi – 78 
km  

8 SC DUMONY SRL 

40. 045 Vasile Alecsandri – Braniştea – Galaţi
– 24 km  

2,46 SC AUTO-RECORD SRL 

41. 046 Galaţi – Năneşti – Nămoloasa – 68 km 7 SC DUMONY SRL 

42. 047 Galaţi – Independenţa – Tecuci – 80 
km  

14 SC TEGALTRANS SRL 

43. 048 Galaţi – Independenţa – Tecuci – 80 
km  

9 SC DUMONY SRL 

44. 049 Tecuci – Pechea – Galaţi – 85 km  11 SC GEGI SRL 

45. 051 Salcia – Barcea – Tecuci – 21 km  5 SC GEGI SRL 

46. 074 Tecuci – Matca Ramificaţie – Cudalbi – 
27 km  

6 SC GEGI SRL 

47. 053 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi – 35 
km  

6,5 SC GEGI SRL 

48. 054 Tecuci – Valea Mărului – Corni – 33 
km  

5,2 SC RO-CAR SRL 

49. 055 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi – 44 km  7 SC RO-CAR SRL 

50. 056 Corod – Matca – Tecuci – 23 km  3,6 SC RO-CAR SRL 

51. 057 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti – 40 
km  

6,4 SC RO-CAR SRL 

52. 058 Tecuci – Corod – Cotoroaia – 43 km  6,8 SC RO-CAR SRL 

53. 060 Tecuci – Frunzeasca – Ţepu – 22 km  4,5 SC GEGI SRL 

54. 061 Tecuci – Gohor – Toflea – 36 km  6 SC GEGI SRL 

55. 062 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni – 27 km  4,5 SC GEGI SRL 

56. 063 Tecuci – Frunzeasca – Munteni – 13 
km  

3 SC GEGI SRL 

57. 064 Tecuci – Munteni – Priponeşti – 34 km  6,5 SC CLAUSTOUR SRL 

58. 065 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti – 35 km  6 SC GEGI SRL 

59. 066 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni – 24 
km  

5 SC GEGI SRL 
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4 SC BELONA SRL 

60. 067 Tecuci – Nicoreşti – Vişina – 29 km  5 SC ASII VOLANULUI SRL 

61. 068 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti – 29 km  5 SC GEGI SRL 

62. 069 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti – 28 km  - - 

63. 070 Tecuci – Furceni – Movileni – 16 km  3 SC GEGI SRL 

64. 071 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi – 22 
km  

2,5 SC GEGI SRL  

65. 072 Tecuci – Nicoreşti – Poiana – 27 km  5 SC ASII VOLANULUI SRL 

66. 029 Galaţi – Cuca – Rediu – 42 km  6 SC STEFU ION SRL 

67. 050  Tecuci – Drăguşeni – Galaţi – 127 km  -  - 

68. 073 Băleni – Tg. Bujor – 20 km -  -  


