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MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 07 IANUARIE 2019 

La Proiectul de Hotărâre privind Aprobarea Regulamentului de atribuire în 
gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin 

curse regulate în Municipiul Tecuci. 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparen ţa decizională  în 
administraţia publică, U.A.T. Municipiul Tecuci a organizat Luni, 07.01.2019, ora 16.00 la 
Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a proiectului de 
hotărâre privind: Aprobarea Regulamentului de atribuire în gestiune delegata a serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci. 

Proiectul de hot ărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al 
instituţiei la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 07.12.2018. 

Iniţiatorul Proiectului de hot ărâre - Primarul Municipiului Tecuci. 
La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 21.12.2018, 

nu s-a înregistrat nici o recomandare scris ă . 
In vederea particip ării la dezbaterea public ă  s-au trimis 50 de invitaţii 

persoanelor juridic si persoanelor fizice din Municipiul Tecuci. 
La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hot ărâre si un număr de 

15 persoane, 
edinţa este deschisă  de către iniţiatorul proiectului de hotărâre, cu o prezentare 

succintă  a proiectului. 
Domnul Primar precizeaz ă  că  s-a primit o adresa din partea S.C. GEGI S.R.L. 

(Adresa nr.03 ,din 04.01.2019) prin, care se precizeaz ă  că  în luna decembrie 2018, a fost 
promulgată  Legea nr.328/21.12.201 care modific ă  Legea Nr.92/2007, având în vedere 
modificările legislative, în perioada următoare se va organiza o întâlnire cu cu transportatorii, 
cei de la SC GEGI S.R.L.,precum si cu factorii decizionali din cadrul institu ţiei, cei de la 
SADPP, pentru încercarea de a prelungi contractele existente de transportpublic local. 

Domnisoara Secretar Fotache Valerica - Conform Legii nr:52/2003 privind 
transparenţa decizională  în administraţia publică, legiuitorul a stabilit un termen de depunere 
a propunerilor/recomand ărilor societătii civile, de aceea este prev ăzut în anunt acel termen 
de depunere a recomandărilor scrise, pentru ca pân ă  lâ dezbaterea public ă  să  avem timpul 
necesar pentru ane face temele cu întreg aparatul de specia1itate Conform Iegii nr.52/2003 
nu suntem obligaţi să  supunem dezbaterii în cadrul Consiliului Local amendamentele aduse 
în cadrul dezbaterii publice ci doar acelea care sunt depuse scris în termenul legal prev ăzut 
de Legea nr.52/2003. . • 



Domnul Primar — "Dat fiind faptul c ă  tot ce am propus 	nu se mai poate discuta, 
intrucât cadrul legislativ nu ne mai permite, delegarea acestui contract se va face, ca orice 
licitaţie, în sistem informatic. Cum vede ţi dumneavoastră  viitorul contract incheiat cu UAT 
Tecuci i ce Imbunătăţiri aţ i dori să  aduceţi?" 

Domnul Tudorici C — " in momentul în care ANRSC va prezenta un model cadru pentru 
contractele de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, atunci putem discuta." 

Domni şoara Secretar Fotache Valerica — " Tot ANRSC —UL a dat o Ordonan ţă  ( OUG 
74/2018) pe salubrizare, fără  norme de aplicare, ins ă  avem o adresa de la ANRSC, primit ă  
în luna decembrie, care spune c ă. Ordonanţa trebuie aplicată  chiar dacă  aceasta nu are norme 
de aplicare. Dac ă. ANRSC —UL nu a emis normele de aplicare nu inseamn ă  că  legea nu 
trebuie aplicată.." 

Dl. Savastre F — " Trebuie spus de pe acum cu ce fel de ma ş ini să  ne pregătim, pentru 
cei cu handicap...oricum cele noi cost ă  foarte mult, iar cu cele vechi ce facem?" 

Dl .Viceprimar - "Toate aceste lucruri vor fi prevăzute în caietul de sarcini." 
Dl.Natu A — " Daca se vor face anume investi ţii automat, cred că, va fi i o cre ştere a 

tarifului." 
Având in vedere că  nu mai sunt alte puncte de vedere, dezbaterea public ă  de astăzi 

privind "Aprobarea Regulamentului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Tecuci" se consider ă  
incheiată . 
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