
Consiliul Judeţului Galaţi
Autoritatea Judeţeană de Transport Public 

 

COMUNICAT 
Modificări şi completări ale anexei nr. 1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 
290/31.08.2009 privind aprobarea programului de transport persoane prin 
servicii regulate în judeţul Galaţi, pentru perioada 2011 – actualizare 2010 
 
Capitolul 1 
Propuneri de modificare a programului de transport judeţean – actualizare 
2010 conform art. 17 din OMIRA 353/2007 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare ale Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, 
reprezentând: (13 anexe) 

- modificarea orelor din graficele de circulaţie; 
- prelungire şi deviere trasee existente; 
- modificare capete de traseu; 
- modificarea numărului de curse (reduceri şi suplimentări) 

existent; 
- schimbare capacitate de transport; 
- suplimentare nr. de staţii oprire. 

 

Capitolul 2 

Faţă de propunerile prezentate aşteptăm punctul de vedere al autorităţilor 

locale şi operatorilor de transport până în data de 23.04.2010. 

 



































PROPUNERI DE MODIFICARE A PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN
ACTUALIZARE 2010

Nr.
crt.

Traseu Cod
traseu

Operator de transport Propuneri operator de transport Propuneri CL
(primării)

Analiză şi propuneri AJTP Nr. anexă Observaţii

1. - - - Operatorul de transport SC LUDVIC
SERV SRL acceptă modificarea

traseului.

Primăria Suceveni (adresa
nr.325/14.01.2010):
- solicită asigurarea legăturii cu
Tg. Bujor prin prelungirea
traseelor existente pentru
localităţile Suceveni şi Băneasa.

- Prelungire traseu (deviere)
Galaţi – Roşcani prin
localitatea Suceveni.
- noul caiet de sarcini propus
este prezentat în anexa 2.
Traseul este atribuit
operatorului de transport SC
LUDVIC SERV SRL Galaţi.

Anexa 1

Localitatea Suceveni
are asigurat un traseu
cu 2 curse/zi de către
operatorul de
transport SC
DUMONY SRL
(Traseul Galaţi–
Oancea – Suceveni)
Comuna Suceveni
este arondată la Tg.
Bujor (Judecătorie,
Poliţia, etc.).

2. Galaţi – Independenţa –
Tecuci

047 SC TEGALTRANS SRL SC TEGALTRANS SRL a
confirmat că în zona intersecţiei
DN 25 cu DC spre Torceşti, se
poate opri fără probleme.

Primăria Umbrăreşti (adresa
213/19.01.2010)

- nu are propuneri de
modificare a programului
de transport

- solicită 1 staţie la intrarea
în localitate pentru călătorii
din satul Torceşti ( DN 25
– traseul Galaţi – Tecuci)

Se propune suplimentarea
staţiilor cuprinse în caietul de
sarcini, cu 2 opriri în comuna
Umbrăreşti, fără modificarea
timpului de circulaţie /cursă.

Anexa 2
(anexa cu
staţiile
aprobate,
poziţia 42
din HCJG)

3. Galaţi –Vasile Alecsandri

Galaţi – Independenţa -
Tecuci

045

047

SC AUTO-RECORD SRL

SC TEGALTRANS SRL

SC TEGALTRANS SRL va verifica
situaţia reclamată solicitând exemple

concrete.

Primăria Independenţa (adresa nr.
213/26.01.2010)
- solicită prelungirea traseului
Galaţi – V. Alecsandri până în
Independenţa având în vedere că
traseul Galaţi – Tecuci nu satisface
necesitatea de transport.

S- au transmis reclamaţiile
operatorului de transport SC
TEGALTRANS SRL cu
adresa nr. 213/4.02.2010
Traseul Galaţi – Independenţa
– Tecuci este asigurat cu 52
autovehicule (104 curse) + 5
curse (SC DUMONY SRL),
prima staţie este Independenţa.
Prelungirea traseului Galaţi –
Braniştea – V. Alecsandri nu
se justifică şi aşa traficul pe
DN 25 este supraaglomerat.

Se are în vedere
pentru 2011, crearea
unei zone
metropolitane (Galaţi)
de transport în care să
fie inclusă şi
localitatea
Independenţa.



4. Tecuci – Nicoreşti –
Huleşti

069 SC GEGI SRL Tecuci SC GEGI SRL Tecuci a confirmat că
în perioada de iarnă, datorită
drumului impracticabil ( zăpadă) nu a
putut ajunge în cele 2 sate.

Primăria Nicoreşti (adresa nr.
213/26.01.2010)
- solicită asigurarea transportului
în satul Piscu Corbului şi Coasta
Lupei.

Conform programului de
transport traseul Tecuci –
Nicoreşti are staţii în Coasta
Lupei şi Piscu Corbului.( 4
curse/zi), deservit de
operatorul de transport SC
GEGI SRL (din data de
11.09.2009). Traseul a fost
deservit de SC ISCORA SRL
care a renunţat la efectuarea
acestuia începând cu data de
18.03.2009. S-a răspuns cu
adresă.

5. Galaţi – Oancea– Bereşti
Meria (sat Pleşa)

Galaţi – Bereşti - Vădeni

016 SC EDY COM SRL

SC AUTORECORD SRL

Traseul Galaţi – Oancea – Pleşa are
staţie în sat Comăneşti.

SC AUTORECORD SRL declară că
drumul este impracticabil până la
mijlocul satului.

Primăria Cavadineşti (adresa nr.
213/27.01.2010)
- solicită asigurare traseu prin satul
Comăneşti - traversare sat (comuna
Cavadineşti).

Traseul trece prin marginea
satului Comăneşti (staţie
prevăzută în caietul de sarcini),
devierea solicitată prin sat
Cristeşti, sat Comăneşti este
posibilă, drumul este
practicabil pentru microbuze,
sunt staţii de aşteptare
amenajate de Primărie
(suplimentare lungime traseu
cu 4 km şi timp de
circulaţie10’ pe cursă). Zilnic
circulă prin cele 2 sate
microbuzul pentru transportul
şcolarilor din comună.

Anexa 5

6. Galaţi –Independenţa -
Tecuci

047 SC TEGALTRANS SRL SC TEGALTRANS SRL va verifica
situaţia reclamată, solicitând exemple
concrete.

Primăria Lieşti (adresa nr.
213/20.01.2010)
- reclamaţii privind desfăşurarea
transportului pe traseul Galaţi –
Tecuci

S-a transmis adresa nr.
213/4.02.2010) cu reclamaţiile
la SC TEGALTRANS SRL
deţinătorul traseului Galaţi –
Tecuci.

7. Tg. Bujor – Jorăşi -
Zărneşti

Traseu neatribuit Există traseul Galaţi – Tg. Bujor –
Zărneşti deservit de operatorul de
transport SC AUTORECORD SRL –
2curse/zi

Primăria Jorăşti (adresa nr.
213/10.02.2010):
- neasigurare traseu Tg. Bujor –
Jorăşti – Zărneşti

Traseul a fost atribuit
operatorului de transport SC
DUMONY SRL Galaţi în
şedinţa electronică din data de
19.03.2010.

8. Galaţi – Ciureşti 018 SC DUMONY SRL SC DUMONY SRL propune
verificarea accesului în satul
Pupezeni.

Primăria Bălăşeşti (adresa nr.
742/3.02.2010):
- asigurare traseu prin sat Pupezeni
şi zona 9 Mai – Săuleşti (sat
Ciureşti)

S-a verificat zona împreună cu
operatorul de transport şi se
propune devierea traseului prin
sat Pupezeni, fără modificarea
timpului de circulaţie pe cursă
(lungime suplimentare 3 km).

9. Tecuci – Drăguşeni -
Smulţi

SC RO-CAR SRL SC RO-CAR SRL Corod asigură şi va
asigura transportul elevilor prin
cursele regulate cuprinse în caietele
de sarcini ale licenţelor de traseu.

Primăria Corod (adresa nr.
213/11.02.2010):
- solicită 1 cursă/zi pentru elevi pe

traseul Brătuleşti - Blânzi

Se asigură transportul elevilor
prin cursă regulată (eventual
dublură) de către operatorul de
transport SC RO-CAR SRL
conform caietelor de sarcini
actuale.



10. Tecuci – Pechea – Galaţi 049 SC GEGI SRL Solicitare micşorare capacitate de
transport (din autobuz în microbuz)
pentru traseul Tecuci – Pechea –
Galaţi.

Se propune aprobarea
micşorării capacităţii de
transport (1 cursă/zi cu un
autovehicul).

11. Tecuci – Nicoreşti –
Vişina

Tecuci – Nicoreşti –
Poiana

067

072
SC AŞII VOLANULUI

SRL
Adresa nr.

969/15.02.2010

Solicitare (prin adresa nr.
969/15.02.2010) reducere nr.
autovehicule de la 2 la 1 pentru cele 2
trasee, având în vedere graficele de
circulaţie.

- S-a transmis adresa
operatorului de transport către
ARR – Agenţia Galaţi care a
eliberat licenţele de traseu
(adresele nr. 969/1.03.2010 –
15.03.2010).

12. Vasile Alecsandri –
Braniştea – Galaţi

045 SC AUTORECORD SRL
Adresa nr.

1371/19.02.2010

Solicitare modificare grafice de
circulaţie, astfel:

- modificare grafic de circulaţie
- pentru zilele de sâmbătă şi

duminică reducere nr.
curse/zi.

S-a solicitat prin adresă analiza
şi punctul de vedere de la
Primăriile Braniştea şi
Şendreni. Nu s-a primit
răspuns până la termenul
stabilit (15.03.2010). Se
propune aprobarea solicitărilor
operatorului de transport.

Anexa 12

13. Negrea – Schela – Galaţi 031 SC AUTORECORD SRL
Adresa nr.

1371/19.02.2010

Solicitare modificare grafic de
circulaţie, astfel:

- grafic de circulaţie redus
pentru zilele de sâmbătă şi
duminică

- modificare timp de circulaţie
de la 35 la 40 min.

- suplimentare nr. curse/zi (de
la 16 la 17)

S-a solicitat prin adresă analiza
şi punctul de vedere de la
Primăria Schela. Nu s-a primit
răspuns până la termenul
stabilit (15.03.2010). Se
propune aprobarea solicitărilor
operatorului de transport.

Anexa 13

14. Stoicani – Tuluceşti –
Galaţi

003 SC AUTORECORD SRL
Adresa nr.

1371/19.02.2010

Solicitare modificare grafic de
circulaţie şi suplimentarea cu 6
curse/zi.

Primăria Folteşti (adresa nr.
1671/11.03.2010) este de acord cu
modificările operatorilor de
transport.

De acord cu propunerile
operatorului de transport şi
Primăria Folteşti.

Anexa 14

15. Galaţi – Tg. Bujor –
Crăieşti

005 SC AUTORECORD SRL
Adresa nr.

1371/19.02.2010

Solicitare modificare grafic de
circulaţie:
- plecare din Galaţi 11:45 în loc de
11:30

Traseul este asigurat de 1
microbuz care efectuează 2
curse/zi. Se propune
modificarea caietelor de sarcini
conform solicitărilor
operatorului de transport.

Anexa 15

16. Galaţi – Tg. Bujor –
Zărneşti

009 SC AUTORECORD SRL
Adresa nr.

1371/19.02.2010

Solicitare modificare grafic de
circulaţie:
- plecare din Galaţi 15:25 în loc de
15:00

Traseul este asigurat de 1
microbuz care efectuează 2
curse/zi. Se propune
modificarea caietelor de sarcini
conform solicitărilor
operatorului de transport.

Anexa 16

17. Galaţi – Folteşti – Tg.
Bujor

003 SC AUTORECORD SRL Solicitare modificare grafice de
circulaţie (înlocuire ore) şi micşorarea
nr. curse/zi de la 38 la 36.

Primăria oraşului Tg. Bujor
(adresa nr. 1671/12.03.2010)
- asigurare transport în intervalul
orar 6:40 – 9:40 , cursă de plecare
din Tg. Bujor la ora 7:30.

Sunt asigurate curse în
intervalul 7:10 – 9:55 (9
curse).
Se propune aprobarea
modificărilor solicitate.

Anexa 17

18. Smulţi – Tg. Bujor –
Galaţi

008 SC ŞTEFU ION SRL Solicitare modificare grafic de
circulaţie pe traseul Smulţi – Tg.
Bujor - Galaţi . Traseul este asigurat
cu 2 autovehicule/ 4 curse/zi.

Solicitarea este avizată de către
Primăria Smulţi.

Se propune modificarea
caietelor de sarcini conform
solicitării operatorului de
transport.

Anexa 18



19. Galaţi – Pechea – Valea
Mărului

034 SC ŞTEFU ION SRL Solicitare prelungire traseu Galaţi –
Pechea – Valea Mărului până în sat
Mândreşti (comuna Valea Mărului)

Viză favorabilă Primăria comunei
Valea Mărului.

Traseul Galaţi – Pechea –
Valea Mărului este asigurat de
SC ŞTEFU ION SRL cu 2
autov./6 curse/zi. Satul
Mândreşti este deservit de
traseul Galaţi – Pechea –
Adam cu 1 cursă/zi de
operatorul de transport SC
DUMONY SRL. Se propune
prelungirea solicitată (4 km) şi
modificarea caietelor de sarcini
prin suplimentarea timpului
cursei cu 10 min.

Anexa 19

20. Tecuci – Draguşeni –
Galaţi

050 Traseu neatribuit în
şedinţa electronică din

data de 19.03.2010

- - Se propune modificare
capacitate de transport (din
autobuz – 23 locuri în
microbuz – 10 locuri)

Anexa 20

21. Galaţi – Independenţa –
Slobozia Conachi

037 Traseu neatribuit în
şedinţa electronică din

data de 19.03.2010

- - Se propune modificare
capacitate de transport (din
autobuz – 23 locuri în
microbuz – 10 locuri)

Anexa 21

22. Tecuci – Valea Mărului –
Corni

054 SC RO-CAR SRL Corod - - Având în vedere:
- că nu există nici un

traseu direct între
Tecuci şi Tg. Bujor

- că traseul Tg. Bujor –
Vârlezi – Valea
Mărului nu a fost
atribuit în şedinţa
electronică din data de
19.03.2010

- că localitatea Corni este
arondată la Tg. Bujor

se propune prelungirea
traseului până la Tg. Bujor, cu
trecere prin localitatea Vârlezi
cu modificarea caietului de
sarcini, a timpului de
circulaţie/cursă şi a lungimii
traseului.

Anexa 22


