
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI                                            

 
Nr. _____/______.2011 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 622/2008 a Consiliului 
Judeţului Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, privind Programul 
judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate,  pentru 

perioada 2008 – 2013 – actualizare nr 2/2011 
 

 Potrivit Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare, intră în competenţa consiliilor judeţene să asigure, să organizeze, 

să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public 

de persoane, desfăşurat  pe raza administrativ teritorială a acestora. 

 Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, a 

fost aprobat prin Hotărârea nr. 622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi şi a fost modificat 

anual prin Hotărârea nr. 290/2009 a Consiliului Judeţului Galaţi. Hotărârea nr. 314/2009 a 

Consiliului Judeţului Galaţi, Hotărârea nr. 437/2010 a Consiliului Judeţului Galaţi, 

Hotărârea nr. 524/2010 a Consiliului Judeţului Galaţi şi Hotărârea nr. 646/29.06.2011 a 

Consiliului Judeţului Galaţi având valabilitate în perioada 01.07.2008 – 30.04.2013. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 92/2007  a 

serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile 

art. 17 lit. a)-f)din Ordinul nr. 353/2007   pentru aprobarea Normelor de aplicare ale Legii 

nr. 92/2007, în perioada de valabilitate pot fi actualizate  periodic traseele şi programul de 

transport, funcţie de necesităţile de deplasare a populaţiei şi în corelare cu celelalte 

modalităţi de realizare a serviciului de transport. 

    În conformitate cu prevederile art. 9, lit. g) din O.M.I.R.A. nr. 353/2007(modificat prin 

O.M.A.I. nr. 182/31.08.2011) în perioada de valabilitate, programului de transport poate fi 

actualizat şi prin „eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de 

atribuire”. 

    Urmare a solicitării Primăriei localităţii Schela de introducere a unei curse 

suplimentare pentru elevi, pe traseul Negrea – Schela – Galaţi (cod traseu 031), precum 

şi a rezultatelor atribuirii electronice a traseelor din data de 24.06.2011, prin care au 

rămas neatribuite 5 trasee judeţene, au fost efectuate modificări şi completări ale 

programului de transport, conform Anexei 1 şi Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Judeţului 

Galaţi nr. 622/2008 cu modificările şi completările ulterioare. 

    Cele 5 trasee rămase neatribuite în perioada 2009 – 2011: 

 Valea Mărului – Tg. Bujor 

 Tg. Bujor – Jorăşti - Zărneşti 

 Galaţi – Independenţa - Slobozia Conachi (sat Izvoarele) 

 Tecuci – Drăguşeni - Galaţi 

 Băleni – Tg. Bujor 

Se scot din programul actual de transport şi vor fi cuprinse in programul de transport 

viitor (după 30.04.2013) conform legislaţiei în vigoare(în grupe de trasee, împreuna cu 

traseele din zonă). 

    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. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Judeţului Galaţi, 

prezentul proiect de hotărâre, fiind de competenţa şedinţei în plen de a-l analiza şi aproba.     

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

EUGEN CHEBAC 



  

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2011 

 

privind: modificarea Hotărârii nr. 622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi privind 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate,  
pentru perioada 2008 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Eugen Chebac;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: _________/_________.2011 

 

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 a Consiliului Judeţului Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate 
nr. 3 a Consiliului Judeţului Galaţi pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice a şi cel al Comisiei de specialitate 
nr. 5 a Consiliului Judeţului Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 622/2008 privind aprobarea Programului judeţean de 
transport public de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2008 – 2013, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 9, lit. g), art. 17 şi art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordinul 
nr. 353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007(modificat prin 
O.M.A.I. nr 182/31.08.2011); 
 Având în vedere prevederile art. II alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 
privind transporturile rutiere; 
 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.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 622/2008 a Consiliului Judeţului Galaţi 

privind Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate,  
pentru perioada 2008 - 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 
1. Anexa 1 se modifică în conformitate cu anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
2. Anexa 2 se modifică în conformitate cu anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române - Agenţia 
Galaţi, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi Direcţiei Tehnice 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 


