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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   30.03.2021. 
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.  25  
Din  30.03.2021 
Nr. de consilieri prezenţi _15___ din totalul de _15__. 
Hotărâre adoptată azi 30.03.2021, cu un numar de voturi „ pentru”__14___, voturi „abţineri” _1_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul de _15_ 
consilieri prezenţi.   
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

AL  C O M U N E I  
   ……………………….………………………… 

 
ELENA IRINA APETROAEI 

Preşedinte de şedinţă, 
 ……………….………………………… 

BERUȘCĂ  LUCIAN  



Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
25/2021 1  

Nr. 
crt.  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura  

0  1  2  3  
1  Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate     

  simplă  ■absolută   calificată2 
30.03.2021   

2  Comunicarea către primar2) 31.03.2021   
3  Comunicarea către prefectul judeţului3) 31.03.2021   
4  Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 31.03.2021   
5  Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual 4) +5) 
   

6  Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 
efecte juridice7), după caz 

31.03.2021   

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea 
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile . . . se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 
legii, prin grija secretarului general al comunei." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor . . . cu caracter individual către persoanele cărora li 
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicării către persoanele cărora li se adresează." 
1 Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 
2 Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local.  

 

 


