
         ROMÂNIA 

  JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

 CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE   
Nr. 17 din 18.01.2023 

 

 

pentru aprobarea „Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați 
                 pentru perioada 2021-2027” 

 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______;  

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. _______/_______, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. _______/_________, al Direcției 

Servicii Comunitare de Utilități Publice;  

  Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (2), lit. h), art. 3, alin. (1), art. 8, 

alin. (3), lit. a), art. 9, alin. (1), lit. b), art. 32, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (3), alin. (4),  art. 16, alin. (2), 

art.28, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în 

unitățile administrative-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile 

publice de transport feroviar și rutier de călători și de abogare a Regulamentelor 

(CCE) nr. 1191/69  și 1107/70 ale Consiliului;  

Având în vedere dispoziţiile  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. 

n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare;  



În temeiul dispoziţiile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Se aprobă „Strategia privind transportul public în Municipiul Galați pentru 

perioada 2021-2027”, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

 

Art. II - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri; 

 

Art. III - Secretarul Municipiului Galaţi va asigura transmiterea și publicitatea 

prezentei hotărâri. 

                                       

 

Preşedinte de şedinţă 

 

 

 

                               Avizat,  
                                                                               Secretarul municipiului Galaţi  

                                                                                          Radu Octavian Kovacs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit, 
Laura Luminița Bucur/1 ex. 



REFERAT DE APROBARE 

Nr. __________/___________2023  

 
referitor la aprobarea „Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați 

pentru perioada 2021-2027” 
 

 
Serviciile de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor care asigură 

satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale 
colectivităţilor locale, precum serviciul de transport public. 

 
Organizarea, funcţionarea și dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să asigure 

satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, 
întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităților locale, precum și dezvoltarea 
durabilă a unităților administrativ-teritorale. 

 
Serviciile publice de transport fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate 

publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic 
și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sau al asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară ori al altor forme de asociere între unitățile administrativ-
teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice 
locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local. 

 
Transportul reprezintă o componentă de primă importanță a vieții economice și sociale 

care participă semnificativ la progresul general. Totodată creșterea mobilității populației și 
circulația tot mai intensă a mărfurilor afectează tot mai mult aglomerările urbane, ducând la 
scăderea calității aerului, creșterea traficului și a gradului de congestionare, creșterea gradului 
de poluare fonică ambientală, creșterea nivelurilor de emisii de gaze cu efect de seră etc. 

 
Deoarece Municipiul Galați a evoluat continuu din punct de vedere economic și social, iar 

sistemele de transport, inclusiv cel de transport public, nu au cunoscut o evoluție asemănătoare, 
problemele generate de traficul și circulația rutieră devenind tot mai stringente, se impune 
dezvoltarea unor documente strategice de transport urban, sustenabile, care să susțină și să 
încurajeze dezvoltarea sistemului de transport public. 

 
În vederea dezvoltării durabile și inteligente a orașului, a creșterii competitivității pe 

termen lung a economiei locale, a dezvoltării la standarde europene a infrastructurii de bază, 
dar și a soluționării problemelor de trafic, de circulație și sistematizare rutieră, a fost elaborată 
documentația privind actualizarea „Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați 
pentru perioada 2021-2027”. 
 

Față de cele expuse consider oportună adoptarea în Consiliul Local Galați a unei hotărâri 
pentru aprobarea „Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 
2021-2027”. 

 
 

PRIMAR, 
Ionuț-Florin PUCHEANU 



       ROMÂNIA                      
  JUDEŢUL GALAŢI                                     
MUNICIPIUL GALAŢI                                                
        PRIMĂRIA 
Direcţia Servicii Comunitare de Utilități Publice 
 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
Nr. ________/_________2023 

 
 

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei privind transportul 
public în Municipiul Galați pentru perioada 2021-2027” 
 

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilități publice fiind supus regimului juridic al serviciilor publice de interes general, iar 
organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea trebuie să asigure satisfacerea cât mai 
completă a nevoilor esențiale de utilitate și interes public ale colectivității locale, 
protejarea intereselor acesteia, dar și dezvoltarea durabilă a unității administrativ-
teritoriale. 

 
 Serviciile de utilități publice, inclusiv serviciul de transport public local, sunt în 
responsabilitatea autorității administrației publice locale sau a asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, după caz, și sunt organizate și gestionate cu respectarea prevederilor 
legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unității 
administrativ-teritoriale. 
  

Conform art. 8, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „autoritățile 
deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea 
strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, precum și extinderea și modernizarea 
sistemelor de utilități publice existente”. De asemenea, conform art. 9, alin. (1), lit. b) 
din același act normativ, „autoritățile administrației publice locale au, față de 
utilizatorii serviciilor de utilități publice, obligația să elaboreze și să aprobe strategii 
proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice”. 

 
Art. 32, alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 28, alin. (2) din 
Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrative-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, prevăd că, pe durata contractului 
de delegare a gestiunii, „autoritățile administrației publice locale păstrează, în 
conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile 
privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor”, în acest caz, al 
serviciului public de transport local. 

 
 Potrivit art. 16, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport 
persoane în unitățile administrative-teritoriale, cu modificările și completările 
ulterioare, „autorităţile administraţiei publice locale şi asociaţiile de dezvoltare 



intercomunitară sau alte forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale au 
obligaţia de a stabili şi de a adopta strategia pe termen mediu și lung pentru 
extinderea,  dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice de transport local și 
județean, ţinând seama de planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, de 
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de cerinţele serviciului de 
transport public local şi judeţean, de evoluţia acestora, precum şi de folosirea 
mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe”. 

 

 Având în vedere cele expuse mai sus, se propune Consiliului Local al municipiului 
Galați Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea: 
 

– „Strategiei privind transportul public în Municipiul Galați pentru perioada 
2021-2027”. 
 

 Temeiul legal este constituit din prevederile art. 1, alin. (2), lit. h), art. 3, alin. 
(1), art. 8, alin. (3), lit. a), art. 9, alin. (1), lit. b), art. 32, alin. (1) din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale art. 1, alin. (3), alin. (4), art. 16, alin. (2), art. 28, alin. (2) 
din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a 
Regulamentelor (CCE) nr. 1191/69  și 1107/70 ale Consiliului și ale art. 129, alin. (1), 
alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 136, alin. 
(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

 

Director D.S.C.U.P, 
Vergiliu Vals 

 
 
 

                                                                                                        Avizat juridic, 
c.j. Florin Moraru 

 
 

 
Șef B.P.M.M.R., 
Daniela Gobiajă  
 
 
 
 
Întocmit,  
Laura Luminița Bucur/2 ex.             
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