
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Nr. 286 / 12.01.2009 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor percepute pentru eliberarea 

licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale, 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 

Potrivit Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 

92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei 

administrative, transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se 

efectuează de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de 

autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază administrativă se află traseul 

respectiv. 

De asemenea, potrivit aceluiaşi ordin,  licenţa de traseu se eliberează pentru o 

perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu 

cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului 

de plată a tarifului de eliberare.   

Potrivit Ordinului 1892/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi

turismului pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor 

rutiere şi a activităţilor conexe acestora, respectiv art. 202, alin.(2):” În cazul 

transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în trafic 

judeţean, tariful perceput pentru eliberarea licenţei de traseu reprezintă suma tarifelor 

aferente curselor prevăzute pentru acel traseu.” 

În actualul context legislativ şi având în vedere similitudinea prestaţiilor, 

propunem aplicarea aceloraşi tarife percepute de Autoritatea Rutieră Română, aprobate 

prin Ordinul 2156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de 

Autoritatea Rutieră Română, modificat prin Ordinul nr. 1463/2008 al ministrului 

transporturilor.  
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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 de specialitate nr. 5 - juridică,

pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului Galaţi. 

 

PREŞEDINTE, 
 

EUGEN CHEBAC 
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privind: aprobarea tarifelor percepute pentru eliberarea licenţei de traseu în 
vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale, în judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi Eugen Chebac;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 286 / 12.01.2009 

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 a Consiliului 
Judeţului Galaţi - pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice 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 prevederile art. 38 alin. (7) al Legii nr. 92/2007 a serviciilor de 
transport public local; 
 Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi 35 alin. (3) 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. 3 din Ordinul nr. 2156/2005 privind tarifele 
pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Romană – ARR modificat 
prin Ordinul nr. 1463/2008 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului; 
 Având în vedere prevederile art. 202 alin. (2) Ordinului nr. 1892/2006 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a
activităţilor conexe acestora; 
 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 tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, în judeţul Galaţi, pentru o 
cursă (tarif pentru 3 ani) în sumă de 127 lei, conform anexei, parte integrantă a acestei 
hotărâri.  
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Art.2. În situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării licenţei de traseu, prevăzută
la art.1, tariful pentru eliberarea unui document nou al acesteia este în sumă de 117 lei, 
conform anexei, parte integrantă a acestei hotărâri.   

 
Art.3. În cazul înlocuirii licenţei de traseu, ca urmare a schimbării denumirii 

operatorului de transport sau a sediului social al acestuia, tariful pentru eliberarea 
licenţei de traseu, reprezintă 20% din tariful iniţial prevăzut la art.1, conform anexei, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Tarifele prevăzute în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri, se aplică

începând cu data de 01.03.2009, urmând ca aceste tarife să se indexeze trimestrial, 
prin Hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi, pe baza  indicelui de inflaţie comunicat de 
Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi.   

 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica reprezentanţei Autorităţii Rutiere 

Române a Judeţului Galaţi, Inspectoratului Judeţean de Poliţie a Judeţului Galaţi, SC 
Drumuri şi Poduri SA Galaţi, consiliilor locale din judeţul Galaţi şi Direcţiei pentru 
Protecţia Consumatorului Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Eugen Chebac 

 

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul judeţului 

 Paul Puşcaş



HOTĂRÂREA Nr. _____ din _______________ 2009 
pag. nr. 3

ANEXA  
 

Tarife percepute de Consiliul Judeţului Galaţi pentru eliberarea licenţei  
de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean  

de persoane prin curse regulate speciale 
 

Nr. 

crt. 

 

Explicaţie 

 

Suma 

1. Eliberarea licenţei de traseu pentru un serviciu de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale – 

pentru o cursă ( tarif pentru 3 ani)  

 
127,00 lei 

2. Eliberarea unui document nou al licenţei de traseu ocazionată

de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate  

(lei/bucată)

117,00 lei 

3. Înlocuirea licenţei de traseu ocazionată de schimbarea 

denumirii operatorului de transport sau a adresei sediului 

social (lei/bucată)

20% din tariful 
iniţial 

Tariful pentru o prestaţie specifică aferent eliberării unui document pentru o 

perioadă mai mică de 1 an se stabileşte ca fracţie lunară din tariful perceput pentru 

întregul an. 

 


