
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Nr. _____/______.2010 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

nr.291/31.08.2009 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.  

Contractul de delegare a gestiunii este un contract de concesionare şi de aceea 
considerăm că este necesară stabilirea şi încasarea unei redevenţe de la fiecare operator 
de transport căruia i-au fost atribuite trasee cuprinse în Programul judeţean de transport 
pentru perioada 2008 – 2011, funcţie de numărul de autovehicule licenţiate, pe fiecare 
traseu în parte. 

La calcularea valorii acesteia s-a luat în calcul un procent din veniturile medii 
estimate a fi realizate pe un an/autovehicul. 

Delegarea gestiunii acestui serviciu se impune întrucât bugetul judeţului nu poate 
suporta, în acest moment, toate cheltuielile ocazionate de funcţionarea acestuia. 

Ţinând cont de situaţia economico - financiară şi de investiţiile majore ce trebuie 
făcute, considerăm imperios necesară delegarea acestei activităţi operatorilor de transport 
care au câştigat prin licitaţie traseele de pe raza judeţului Galaţi, aceştia fiind direct 
interesaţi să asigure condiţiile minimale şi investiţiile necesare pentru a putea să-şi
desfăşoare activitatea în bune condiţii şi a avea o profitabilitate. 

In ansamblul elementelor pe care se structurează studiul de oportunitate, nivelul 
redevenţei impune o abordare specială având în vedere competenţele şi responsabilităţile 
ce revin operatorilor de transport public judeţean în calitate de furnizori/prestatori ai 
activităţilor componente ale serviciilor, precum şi caracteristicile speciale ce decurg din 
delegarea prin concesiune a sistemului de transport public judeţean aferente serviciilor. 

Precizăm că, în cadrul gestiunii delegate, Consiliul Judeţului Galaţi îşi vă păstra, în 
conformitate cu competenţele ce îi revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind 
adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, a programelor de dezvoltare  a 
sistemului de transport public judeţean, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de 
a supraveghea modul în care se realizează serviciile, respectiv : 

- modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de 
operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii ; 

- calitatea serviciilor prestate ; 
- indicatorii de performanţă ai serviciilor prestate ; 
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- modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, 
dezvoltare sau modernizare a sistemului de transport public judeţean, astfel cum 
este definit de art.14 din Legea nr. 92/2007 ; 

- modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru 
serviciile de transport public judeţean. 

De asemenea, propunerea Consiliului Judeţului Galaţi, în calitate de autoritate 
judeţeană de transport, este de a analiza   posibilitatea ca pentru Programul judeţean de 
transport  pentru perioada 2011 – 2014 , în funcţie de legislaţia viitoare, prin contractul de 
delegare a gestiunii către operatorii de transport, să se transmită şi drepturile şi obligaţiile 
de administrare şi exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare proprii a judeţului, necesară
activităţii de transport (bunuri de retur, bunuri de preluare).  

Considerăm că aplicarea redevenţei nu va influenţa în mod semnificativ  creşterea 
preţului călătoriei medii, ajustare pe care operatorii de transport o vor solicita în anul 2010  
(valoare medie actuală = 3,7 lei şi cu aplicarea redevenţei valoarea = 3, 77 lei/călătorie).    

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 __________________ 2010 

 
privind: modificarea şi completarea Hotărârii nr.291/31.08.2009 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: _________/_________.2010 

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 Referatul şi Studiul de oportunitate nr. 1300/4.03.2010 al 
compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport Public din cadrul Consiliului 
Judeţului Galaţi;   
 Având în vedere Hotărârea nr. 291/31.08.2009 privind aprobarea contractului 
de delegare de gestiune si a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate; 

Având în vedere Hotărârea nr. 290/2009 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 
aprobarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii 
regulate, pentru perioada 2009 – 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, 
Hotărârea nr. 4/2009  şi Hotărârea nr. 5/2009 ale 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),  art. 23 alin. (2), art. 25, art. 26 şi
art. 37 alin. (1) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
 Având în vedere prevederile art. 10 alin. 1 şi art. 54 lit. a) 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. 5 alin. (3) lit. e)  şi art. 40 alin. (1) lit. e) din Ordinul 
nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local; 
 Având în vedere prevederile art. 2 lit. e) şi art. 30 alin. (14) din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. Se modifică şi se completează capitolul IV din Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 
291/31.08.2009 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si a tarifelor 
stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, care 
va următorul conţinut: 

(1) Contractul de delegare a gestiunii, fiind un contract de concesionare, pentru 
efectuarea serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate, 
DELEGANTUL ………………va plăti o redevenţă în valoare de 1223 lei/microbuz/an şi
2576 lei/autobuz/an, pentru autovehiculele ce au atribuite licenţe de traseu. 

(2) Plata se va face în două tranşe egale, astfel : 
a) Prima tranşă la semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public 
b) A doua tranşă până la data de 31.12.2010 
(3) Pentru anul 2011, pentru perioada 01.01.2011 – 30.06.2011, plata se va face 

până la data de 30.03.2011. 
 

Art.II. 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 Direcţiei 
Economiei şi Finanţe şi compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport Public din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş


