
  

 

 

HOTĂRÂREA NR. 125      
 din 27 iunie 2019 

 
privind: aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 
a Hotărȃrii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si 
a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi: Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6955/18.06.2019 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere avizul Comisiilor  de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 83/23.04.2019 privind 
aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, 
cu valabilitate în perioada 03.12.2019 – 03.12.2029, în județul Galați; 

 Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) din Legea serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. V din LEGEA nr. 328/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 29 alin (11) lit. c) din Legea nr. 51/2006 a srviciilor 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 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.  (1) Se aprobă Actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2 a 
Hotărârii nr. 179/22.12.2014, privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si a 
tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate; 

(2) Actul adiţional este prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2. 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 01.01.2014 – 30.06.2019, Autorităţii Rutiere Române - Agenţia 
Galaţi, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial 
nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                  Ionel Coca 
 
Lupu Barat Mădălina / 06.06.2019                                                                                  Arhitect şef  /  Mărioara Dumitrescu 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
          Secretarul Judeţului, 
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Anexa 

 
Act adiţional nr. __________ 

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport  public de persoane prin 
curse regulate în judeţul Galaţi 

 
 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în str. Eroilor nr. 7, Municipiul GALAŢI, jud. 
GALAŢI, Cod de Înregistrare fiscală 3127476, reprezentat prin domnul COSTEL FOTEA  - 
Preşedinte,  în calitate de DELEGATAR 
 
şi 
 
S.C ____________________SRL, cu sediul în __________, judeţul Galaţi  persoana juridică 
română de drept privat, înregistrată __________prin Certificatul de Înregistrare seria ___ nr. 
______, Cod Unic de Înregistrare _______  , număr de înregistrare la Registrul Comerţului 
_________ reprezentată de __________ administrator, în calitate de DELEGANT. 

 
2. ARTICOL UNIC 
Se modifică şi se completează prevederile legale ale Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de transport public prin curse regulate în judeţul Galaţi prin menţinerea valabilităţii 
programului de transport judeţean şi a contractelor existente,  până la data de 02.12.2019. 

În acest sens, în tot cuprinsul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public prin curse regulate, cu privire la durata programului de transport judeţean, acesta va fi 
completată cu prevederea legală: „valabilitatea programelor de transport şi, după caz, a 
contractelor existente şi a licențelor de traseu se prelungeşte pȃnă la data de 02.12.2019”.   

 
 
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi __________în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte. 
 
 
 
 

        DELEGATAR                                                                      DELEGANT  
 
CONSILIUL  JUDEŢEAN   GALAŢI                                   S.C._______________ SRL  
                                                                                                   
 
 

   PREŞEDINTE                                                  ADMINISTRATOR ( unic , asociat) 
  

              Costel FOTEA                                                       ___________________(LS)                                                                                                                                                                 
                               
 

 
 Serviciul Contencios  
 şi Probleme Juridice                                                                                          
 
_________________________ 

 


