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Nr. 27 / 25.03.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind înființarea de noi stații pentru transportul public local din Comuna Măgura, județul Bacău  

 
 

 
Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   .03.2021. 
Având in vedere: 
a) Referatul de aprobare nr. 3867/ 23.03.2021 a domnilor consilieri Ciorcilă Ionuț - Răzvan, Ceunaș 

Constantin, Băiceanu Sorina, Berușcă Lucian și viceprimar Hamad Al. – Essa Talal; 
b) raportul de specialitate al dlui Cioineag Răzvan – George -  Compartiment amenajarea teritoriului, 

cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 4141/ 29.03.2021; 
c) Nota la referatul de aprobare întocmită de secretarul general al comunei; 
d) Adresa Consilului Județean Bacău nr. 3552/3942/ 11.03.2021. 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 1 alin.(4),  art. 17, alin. (1), lit. a), b) din Legea serviciilor publice de transport de persoane în unitățile 
administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 din OG nr. 43/ 2007 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 1, alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 
 - art. 1, alin (2) din Regulamentul (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 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului  

- Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul 
serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. VII din Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local 
nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgura. 
În temeiul art. 129, alin (2), lit. c) și d) și alin. 6, lit. a) și alin. 7, lit.n), art. 136, alin. (1), art. 139, alin. (1) și (3), 

art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, alin (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ. 

 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art. 1. – Se aprobă înființarea de noi stații pentru transportul public local, astfel: în dreptul cartierului 
”Colina”, str. Între Vii, sat Măgura și una pe strada Drumul Bisericii, zona ”Edalco”, sat. Măgura, comuna Măgura, 
cu condiția aprobării traseelor prin Programul de transport de către Consiliul Județean Bacău. 

Art. 2. – Stațiile prevăzute la art. 1 se vor amplasa numai pe domeniul public, în afara platformei 
drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane, iar punerea în funcțiune ale acestora 
se va efectua numai după obținerea avizelor de la administratorul drumului și de la Poliția rutieră.  

Art.3. – Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul comunei Măgura împreună cu 
aparatul de specialitate.  

Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ conform procedurii 
prevăute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 Art.5. – Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al comunei Măgura: Primarului 
Comunei Măgura, Instituției Prefectului – Județul Bacău şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în 
monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 
 

 
 

 
 
Nr. 
Din      .03.2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi    .03.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri 
prezenţi.     
 

Iniţiatori – Consilieri locali, 
1. Ciorcilă Ionuț - Răzvan 

2. viceprimar Hamad Al. – Essa Talal  
3. Ceunaș Constantin 

4. Băiceanu Sorina 

5. Berușcă Lucian  
 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 
Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 4141/ 29.03.2021 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind infiintarea de noi statii pentru transportul public 

local din Comuna Magura, judetul Bacau 
 

 

 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, a studiat necesitatea infiintarea de 
noi statii pentru transportul public local din Comuna Magura, judetul Bacau ce a fost prezentata si 
expusa prin propunerea inregistrata cu nr. 3867 din 23.03.2021 la sediul institutiei. 
 Analizand necesitatea celor expuse prin propunerea mentionata mai sus, consider oportun 
acest demers, cu respectarea normelor legale in vigoare si a conditiilor impuse de legiuitor, in special 
Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare si 
Ordonanta nr. 27/2011 privind transporturile rutiere. 
 
 Art. 35 din OUG 47/1997 privind regimul drumurilor prevede: 
,, (1) În funcţie de programele de transport aprobate de autorităţile competente, drumurile publice vor fi 
prevăzute, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale, cu staţii amenajate în afara platformei 
drumului, pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane.  
(2) Amplasarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane se stabileşte de 
către autorităţile administraţiei publice locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.  
(3) Semnalizarea staţiilor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de persoane şi amenajarea 
acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, 
indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 
 
 Art. 41, alin (5) din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local prevede: 
Finanțarea investițiilor pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea sistemelor de 
transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, 
pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale consiliilor județene, ale Consiliului General al Municipiului 
București sau ale Guvernului, după caz, cu respectarea legislației în vigoare privind finanțele publice, 
respectiv finanțele publice locale, și a legislației în vigoare privind achizițiile publice. 
 
 Legea nr. 328/2018 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public 

local nr. 92/2007modifica art. 17 care prevede in prezent: 

(1) Consiliile locale, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele 

atribuții: 

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a 

cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora; 



b) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de 

transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a 

serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Programele de transport pot fi stabilite și în 

baza unui studiu de mobilitate; 

c) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare 

ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval 

de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport 

local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou și în regim de taxi, după caz; 

 
 

CONSILIER ASISTENT 

CIOINEAG RAZVAN – GEORGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












