
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PROIECT DE HOTARARE NR. 

Din 	• 	.2019 

Privind: Modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local de persoane in mun.Tecuci 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Munic ,piu1ui Tecuci, jud.Galaţi; 
Număr de inregistrare şi data depunerii proiectului /%9  79 / 0603  2019),• 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi , intrunit în şedinţă (T;40-~q, in data de 
	 .2019; 

Avănd in vedere: 
- expunerea de motive a iniţiatorului , .înregistrată  sub nr,(2-W  •/  0P °3  	2019; 
- raportul de special}tate intocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat, 

inregistrat sub nr  .."(6/ / 	 . 2019; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 	  
- Art.3 pct.3.1 cap.IV al contractelor de clelegare a gestiunii traseelor de transport public local 

prin curse regulate in mun.Tecuci anexa a H.C.L nr.156/29.10.2009 privind aprobarea studiului 
de oprtunitate in vederea stabilirii formei de gestiune a serviciului de transport public local prin 
curse regulate,a Regulamentului de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate,a caietului de sarcini,a contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciului. 

- solicitarile operatorilor de transport care efectueaza transport public local de calatori in 
mun.Tecuci,odata cu notele de fimdamentare pentru tarifele/bilet/calatorie ,inregistrate sub 

• 	 nr.13112/04.03.2019,nr.13155/04.03.2019 si nr.13820/06.03.2019; 
- Minuta inregistrata cu nr.13776/06.03.2019, incheiata intre reprezentantii U.A.T mun.Tecuci si cei ai 

operatorilor de transport public local in mun.Tecuci; 
In baza prevederilor: 

- Art.16 lit.d si art.26 din Normele—cadru privind stabilirea,ajustarea si modificarea 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,aprobate prin Ordinul nr.272/2007 emis 
de presedintele A.N.R.S.C; 

- Art.17 alin.1 lit.m din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Art.36 alin.1,alin.2 lit.d si ali.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala,republicata,actualizata; 
- Art.147 din Constitutia Romaniei; 
- Decizia CCR nr.384/2018,art.45 alin.(3) si art.115 alin.(1),lit."b" din Legea nr.215/2001 a 

administratiei publice locale,republicata in 2007. 

HOT Ă R Ă STE: 

Art.l. Se aproba modificarea tarifului pentru serviciul de transport public local de persoane la nivelul 
UAT Municipiul Tecuci,de la valoarea tarifului (pret bilet/calatorie) de 1 (unu) leu la valoarea 
de 1,5 lei (pretul include TVA),incepand cu data de  

Art.2. Cu data prezentei,orice prevedere contrara se abroga. 
Art.3. Prezenta hot ărăre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărăre va fi comunicată  celor interesati prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

INITIATOR 	 SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPlUNERE DE MOTIVE NR. 	 

DIN 	06', 0"3 	2019 

Privind: Modificarea tarifului pentru serviciul de transport public 
local de persoane in mun.Tecuci 

In prezent, in municipiul Tecuci,transportul public local de 
persoane,se desfasoara potrivit Regulamentului de atribuire in gestiune 
delegata a traseelor serviciului de transport public local prin curse 
regulate,aprobat prin H.C.L nr.156/2009. 

Operatorii de transport public local,respectiv S.0 "GEGI"S.R.L, 
S.C"CLAUSTOUR"S.R.L si S.C"ISCORA"S.R.L, prin adresele 
nr.13112/04.03.2019,nr.13155/04.03.2019 si nr13820/06.03.2019 solicita 
modificarea tarifului practicat in prezent pentru efectuarea transportului 
public local de persoane in mun.Tecuci. 

Totodata,in urma minutei incheiata la data de 06.03.2019 intre 
reprezentantii U.A.T mun.Tecuci si reprezentantii operatorilor de 
transport public local,s-a concluzionat acordul de promovare a unui 
proiect de hotarare al consiliului local care sa stabileasca valoarea 
tarifului/bilet/calatorie la 1,5 lei. 

Tariful practicat in prezent pentru prestarea serviciului de transport 
public local ,a fost stabilit prin H.C.L nr.156/29.10.2009. 

Pentru aceasta perioada,respectiv din februarie 2010 si pana in 
prezent,acest tarif nu a mai fost modificat ,fapt pentru care propun spre 
analiza si aprobare Consiliului Local al mun.Tecuci,proiectul de 
hotarare privind modificarea tarifului pentru serviciul de transport public 
local de persoane in mun.Tecuci,de la 1 leu/bilet/calatorie la un tarif de 
1,5 lei/bilet/calatorie. 

Primar 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
RAPORT DE SPECIALITATE NR.  i+10b7  

DIN 	  

Privind: Modificarea tarifului pentru serviciul de transport public 
local de persoane in mun.Tecuci 

Potrivit dispozitiilor art.1 alin.4,1it.(h) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport 
public local:" Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se organizeaza de 
catre autoritatile administratiei publice locale,pe raza administrativ-teritoriale respectiva,cu 
respectarea urmatoarelor principii: h) asigurarea executarii unui transport public local 
suportabil in ceea ce priveste tariful de transport: ". 

Totodata,conform art.16 lit.d si art.26 din Normele—cadru privind stabilirea,ajustarea si 
modificarea tarifelor pen -tru serviciile de transport public local de persoane,aprobate prin 
Ordinul nr.272/2007 emis de presedintele A.N.R.S.C,modificarea tarifelor se aproba prin 
hotarare a autoritatilor administratiei publice locale; 

Prin adresele nr.13112/04.03.2019,nr.13155 si nr.13820/06.03.2019,operatorii de 
transport care efectueaza transport public local in mun.Tecuci,solicita modificarea 
tarifului/bilet/calatorie pentru prestarea acestui serviciu de transport public. 

De asemeni,in cadrul minutei incheiata la data de 06.03.2019 intre reprezentantii U.A.T 
mun.Tecuci si reprezentantii operatorilor de transport public local,s-a concluzionat acordul de 
promovare a unui proiect de hotarare al consiliului local care sa stabileasca valoarea 
tarifului/bilet/calatorie la 1,5 lei. 

In conformitate cu prevederile H.C.L nr.156/2009,in contractele de delegare a gestiunii 
traseelor de transport public local prin curse regulate,anexa a acestei hotarari,la cap.IV art.3 
pct.3.5 se prevede:"Modificarea tarifClor se va face de catre Consiliul Local al 
mun.Tecuci,prin Hotarare de Consiliu local si noile tarifC vor intra in vigoare de la data 
stabilita prin aceeasi hotarare" 

Având în vedere cele men ţionate mai sus, considerăm că  este oportuna modificarea 
valorii tarifului/bilet/ca1atorie. 

Compartiment transport 	 Şef serviciu ADPP 


