
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind: eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport SC 
ANDREEAS 95 EXIM SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – 
Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  Şivița – Tuluceşti – Vînători  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9181/ 10.10.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Judeţean Galaţi  - 
buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 
3 a Consiliului Judeţean 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 
Judeţean Galaţi - juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 
 Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1^1) 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 cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi 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 eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.10.2020, pentru servicii de 
transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de 
transport SC Andreeas 95 Exim SRL, pe traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – 
Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  Şivița – Tuluceşti – Vînători. 
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, 
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi şi operatorului de transport SC Andreeas 95 Exim 
SRL. 
 
 

   P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 

 Contrasemnează pentru legalitate 

         Secretarul Judeţului 

                  Ionel Coca 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Arhitect Şef, 

Lupu Barat Mădalina 
1ex./08.10.2018                                                                                                                                                        Mărioara Dumitrescu    



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                            
 
Nr. 9181/10.10.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
 

la proiectul de hotărâre privind eliberarea licenţei de traseu pȃnă la data de 
31.10.2020, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale pentru operatorul de transport SC Andreeas 95 Exim SRL, pe 
traseul Măstăcani – Chiraftei – Folteşti – Stoicani – Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  

Şivița – Tuluceşti – Vînători 
 

 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. 
 În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 consiliile 

judeţene „aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de 

persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale, după caz.” 

 De asemenea, conform prevederilor art. 4, lit. h) din O.M.I.R.A. nr. 353/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare consiliile judeţene aprobă prin hotărâre atribuirea 

licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 

speciale. 

 Conform art. 11 din Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 62/2014, privind 

aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale în judeţul Galaţi, operatorul de transport SC 

Andreeas 95 Exim SRL a depus documentaţia necesară eliberării licenţei de traseu. 

           Urmare a solicitării operatorului de transport SC Andreeas 95 Exim SRL, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 9181/11.09.2018 care îndeplineşte condiţiile prevăzute la 

art. 31-39 din O.M.I.R.A. nr. 353/2007 cu modificările şi completările ulterioare, solicităm 

avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză 

economico – socială, comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Judeţean 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 Judeţean Galaţi. 

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

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

 

     

 

 
PREŞEDINTE, 

 

 Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                      

Lupu Barat Mădălina                                                                                                                                                                                             Arhitect Şef                                                                                                                                          
1ex/04.10.2018                                                                                                                                                                                                 Mărioara Dumitrescu                       

                                                                                                                                                                                  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                 Nr. 9181/ 10.10. 2018             
Direcţiile din aparatul de specialitate  
ale Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind eliberarea licenţei de traseu, până la data de 31.10.2020, 

pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
pentru operatorul de transport SC Andreeas 95 Exim SRL,  pe traseul Măstăcani – Chiraftei 

– Folteşti – Stoicani – Tămăoani - Frumuşița – Ijdileni -  Şivița – Tuluceşti – Vînători 
 

Conform art. 17, alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 consiliile judeţene: „aprobă atribuirea 
licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.” 

Conform prevederilor art. 31, alin.(1^1) din O.M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aplicarea Legii 
serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare „Licenţele de traseu 
pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autoritătii administraţiei publice 
locale ori judeţene”. 

Potrivit prevederilor art. 33 din O.M.I.R.A. nr. 353/2007 operatorul de transport SC 
Andreeas 95 Exim SRL a depus documentaţia completă, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
cu nr. 9182/11.09.2018. Menţionăm că, operatorul de transport asigură transportul salariaţilor SC 
LUNA PLAST SRL, efectuând 3 curse/zi. 

Potrivit prevederilor art. 31 alin.(2) din O.M.I.R.A. nr. 353/2007 privind aprobarea Normelor 
de aplicare ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, transportul public judeţean 
de persoane prin curse regulate speciale se efectuează de operatorii de transport rutier în baza 
licenţei de traseu eliberate de autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean.  

Conform prevederilor 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 
alte servicii publice stabilite prin lege”. 

De asemenea, potrivit prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „în exercitarea 
atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în 
afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o 
altă majoritate.”   

Prin urmare, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de 
legalitate.  

 
 
 

                    Direcţia                    Direcţia de Dezvoltare Regională                Direcţia Economie şi Finanţe 
                Arhitect Şef, 

 
Dumitrescu Mărioara 

      Director executiv, 
 

       Epure Camelia 

 Director executiv, 
 

    Stoica George 
 

 
 

           Direcţia Patrimoniu                                      Serviciul Contencios şi  
            Director executiv,                                                                                           Probleme juridice, 
              
                                                                      
          Cristea Constantin                
 

 
 
 
  
Lupu Barat Mădălina                                                                                                                                                                                               Arhitect Şef                                                                                                                                          
1Ex/08.10.2018                                                                                                                                                                                                Mărioara Dumitrescu                       

 


