


 

 

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROGRAMULUI DE TRANSPORT JUDETEAN  

PENTRU PERIOADA 2008 – 2013 

Actualizare 2011 

 
Nr. 

crt. 

Traseu  Cod 

traseu 

Operator de transport Propuneri operator de transport Propuneri CL  

( primării) 

Analiză şi propuneri 

AJTP 

Nr. anexă ObservaŃii  

1. Tecuci – Pechea – GalaŃi  049 SC GEGI SRL 

 

( 21.01.2011) 

Eliminarea staŃiei Pechea ( traseul 

Pechea – GalaŃi este deservit de SC 

STEFU ION SRL) 

-    

 

 

 

 

 

2. Tecuci – IndependenŃa - 

GalaŃi  

047 SC TEGALTRANS SRL 

 

SC DUMONY SRL 

-  Primăria Umbrăreşti nu solicită 

modificări ale programului de 

transport ( 1379/9.03.2011) 

   

 

 

 

 

 

 

3. GalaŃi – Oancea – 

Suceveni 

015 SC DUMONY SRL  Comunicare SC DUMONY SRL  

 ( 2103/16.06.2010) 

Primăria Suceveni solicită 

prelungire traseu până la Tg. 

Bujor.( adresa 705/8.03.2011) 

   

 

 

 

 

 

4. GalaŃi – Smârdan – 

Cişmele  

030 SC DUMONY SRL -  Primăria Smîrdan ( adresa nr. 

885/28.03.2011) 

a) Modificarea orelor de plecare 

din Cişmele astfel: 

- ora 6:35 cu ora 6:15 

b) Suplimentarea cu o cursă cu 

plecare din GalaŃi la ora 13:30  

c) Suplimentarea cu 3 staŃii : 2 în 

Smârdan ( depozit „Bordei” şi 

depozit „ Doi Plopi”) şi o staŃie în 

M. Kogălniceanu  

d) Modificarea traseului pe viaduct 

– Sidex 

 

   

 

 

 

 

 

 



5. GalaŃi – Folteşti – 

Măstăcani  

012 SC TOTOSAN SRL - Primăria Măstăcani (adresa nr. 

973/9.03.2011) solicită 

suplimentarea nr. de staŃii cu 2 

astfel: 

- pe DN 26 sat Drăculeşti km 

39+300 pe partea stângă în 

sensul de mers GalaŃi – 

Murgeni  

- pe DJ 242 zona Târg 

Chiraftei , pe partea stângă 

în sensul de mers GalaŃi – 

Tg. Bujor. 

-   

 

 

 

 

 

6.     Primăria Bereşti – Meria (adresa 

20042/30.03.2011) nu are 

propuneri de modificare a 

programului de transport. 

   

 

 

 

 

 

7.     Primăria Movileni (adresa 

1892/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

GalaŃi – Vîrlezi – Rădeşti  024 SC DUMONY SRL - Primăria Rădeşti (adresa nr. 

1129/30.03.2011) solicită 

înfiinŃarea unui traseu de călători 

pe ruta Tg. Bujor – Jorăşti – 

Rădeşti – Bălăbăneşti - Bârlad 

   

9. 

 

    Primăria IndependenŃa (adresa nr. 

1014/17.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primăria Băleni ( adresa nr. 

773/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

Solicită introducerea în tranzit a 

unei curse pe relaŃia Băleni – Tg. 

Bujor şi retur. 

   



11. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primăria Munteni (adresa nr. 

1493/30.03.2011) solicită 

înfiinŃarea a două staŃii: 

- 1 staŃie de autobuz sau microbuz 

în cartierul Sera în sat Munteni pe 

E 581 

- 1 staŃie  la ieşirea din satul 

łigăneşti pe DJ 240. 

   

12.  

 

 

 

 

 

 

   Primăria Cuca nu are propuneri de 

modificare a programului de 

transport. 

   

13.     Primăria Barcea (adresa nr. 

917/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

14.     Primăria Băneasa (adresa 

352/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

15.     Primăria Brahăşeşti (adresa 

2117/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

16.     Primăria CerŃeşti (adresa 

501/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

17.     Primăria Tg. Bujor (adresa 

1633/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

18.     Primăria Valea Mărului (adresa 

nr. 126/31.03.2011) nu are 

propuneri de modificare a 

programului de transport. 

   

19.     Primăria Folteşti (adresa 

1960/31.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

20.     Primăria Pechea (adresa 

3306/31.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   



21.     Primăria Vîrlezi (adresa 

960/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

22.     Primăria Şendreni (adresa nr. 

2999/31.03.2011) solicită 

suplimentarea numărului de curse. 

   

23.     Primăria Nicoreşti (adresa 

1310/29.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

24.     Primăria Bălăşeşti (adresa 

635/1/7.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

25.     Primăria Nămoloasa (adresa 

nr.933/30.03.2011) nu are 

propuneri de modificare a 

programului de transport. 

   

26.     Primăria Tudor Vladimirescu 

(adresa 1553/31.03.2011) nu are 

propuneri de modificare a 

programului de transport. 

   

27.     Primăria FrumuşiŃa (adresa nr. 

2127/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

28.     Primăria Poiana (adresa nr. 

425/11.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

29.     Primăria Bereşti (adresa nr. 

1344/25.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

30.     Primăria Fundeni (adresa nr. 

1939/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

31.     Primăria Matca (adresa 

nr.213/30.03.2011): tariful de 

călătorie pe traseul Tecuci – Matca 

-  Corod este prea mare.  

   

32.     Primăria Ghidigeni (adresa nr. 

2676/30.03.2011) solicită 

montarea de panouri de afişaj cu 

orare de transport în satele 

componente comunei. 

   

33.     Primăria Rediu (adresa 

nr.962/30.03.2011) nu are 

propuneri de modificare a 

programului de transport. 

   



34.     Primăria Corod nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

35.     Primăria Tuluceşti (adresa nr. 

2938/31.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

36.     Primăria Drăgăneşti (adresa nr. 

1243/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

37.     Primăria Oancea (adresa nr. 

839/31.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

38.     Primăria Iveşti (adresa nr. 

899/30.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

39.     Primăria Scînteieşti (adresa nr. 

803/31.03.2011) nu are propuneri 

de modificare a programului de 

transport. 

   

40. GalaŃi – Folteşti – Tg. 

Bujor 

003 SC AUTO-RECORD SRL  Modificarea graficului de circulaŃie. -  Anexa nr. 1   

41. Vasile Alecsandri – 

Braniştea – GalaŃi  

045 SC AUTO – RECORD SRL Modificarea graficului de circulaŃie. -  Anexa nr. 2  

42. Tecuci – Toflea  061 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

Anexa nr.3 

 

43. Tecuci – Ghidigeni  062 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

44. Tecuci - łepu 060 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

45. Tecuci  - Buciumeni  066 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

46. Tecuci – Movileni  070 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

47. Salcia – Tecuci  051 SC GEGI SRL Modificarea graficului de circulaŃie -   

47. Odaia Manolache – 

Vînători – GalaŃi  

002 SC ACJ GLOBE TOUR 

SRL 

Modificarea graficului de circulaŃie -  Anexa nr. 4  

 












