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Nr. 59 / 02.09.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind participarea COMUNEI MĂGURA la elaborarea Studiului de oportunitate și de 

fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse 
regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a 
documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban 

 
 

Consiliul Local al comunei Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa extraordinară 
din data de 08.09.2021 
  Luând act de: 
 - Referatul de aprobare a Primarului comunei Măgura  – Dl. Costrăş Iordache, 
înregistrat sub nr.  10024/ 02.09.2021;  

Raportul de specialitate al Compartimentului amenajarea teritoriului, cadastru - 
funciar, lucrări publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 10025/ 02.09.2021 prin 
care se propune adoptarea unui proiect de hotărâre privind participarea UAT Comuna 
Măgura la elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea 
gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona 
Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și a unui Studiu de 
trafic pentru tren urban; 

- Adresa nr.40/ 26.08.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 9783/ 26.08.2021;  

HCL nr. 40/ 30.11.2006 privind aprobarea de către Consiliul Local al Comunei Măgura a 
asocierii comunei Măgura la Asociația zona Metropolitana Bacău, precum și aprobarea actului 
constitutiv  și a statutului zonei Metropolitane Bacău. 

Având în vedere temeiurile juridice ale: 
- art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit. ”n”  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ;  
- art. 8 alin.(3) lit. "c" a  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- art. 16 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport 

persoane in unitatile administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare. 
 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Măgura. 

In temeiul prevederilor art.133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art.136 alin.(1) și alin. (8), art.139 
alin. (1), art.140 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 si art. 243 alin.(1) lit. a)  din OUG  nr.57/ 
2019 privind Codul Administrativ 

 
Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1.(1) Se aprobă participarea UAT Comuna Măgura la elaborarea Studiului de 

oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători 
prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona Metropolitană, a Regulamentului serviciului, 
a documentației de atribuire și la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban. 

(2) Se aprobă alocarea de la consiliul local a sumei de 7.270 lei inclusiv TVA 
aferentă UAT Comuna Măgura în vederea cofinanțării valorii estimate pentru achiziția 
serviciului Elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea 
gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona 



Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea 
unui Studiu de trafic pentru tren urban ”. 

Art. 2. Se împuternicește Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 
Metropolitană Bacău” cu derularea procedurii de achiziție publică aferentă obiectivului de 
investiții ” Elaborarea Studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea 
gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în Municipiul Bacău și Zona 
Metropolitană, a Regulamentului serviciului, a documentației de atribuire și la elaborarea 
unui Studiu de trafic pentru tren urban ”. 

Art. 3. Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  

Art.4. Secretarului General al comunei Măgura prezenta hotarare se comunica primarului 
comunei Măguira, Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău, Institutiei 
Prefectului - Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii 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  .                2021 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021 cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din 

totalul de        consilieri prezenţi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iniţiator, 

…………………………….………………………… 
 

PRIMAR– COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL general al C O M U N E I  

……………………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 
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Nr. 10024/ 02.09.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind participarea UAT Magura la elaborarea Studiului de 

Oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de calatori 
prin curse regulate in Municipiului Bacau si Zona Metropolitana, a Regulamentului serviciului, 

a documentatgiei de atribuire si la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban 
 
 

 
     In calitate de primar al comunei Măgura, judetul Bacau, avand in vedere prevederile art. 

136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, am initiat acest proiect de hotarare in 

vederea aprobarii participarii la elaborarea Studiului de Oportunitate si de fundamentare pentru 

delegarea gestiunii serviciului public local de calatori prin curse regulate in Municipiului Bacau si 

Zona Metropolitana, a Regulamentului serviciului, a documentatgiei de atribuire si la elaborarea unui 

Studiu de trafic pentru tren urban. 

      Ca urmare a adresei nr. 11/11.03.2021 transmisa de ADI Zona Metropolitana Bacau si 

Hotararea Consiliului Local nr. 24/30.03.2021 privind participarea Comunei Magura la elaborarea 

Studiului de Oportunitate pentru infiintarea si delegarea in comun a serviciului public de transport 

local de calatori la nivelul Zonei Metropolitate Bacau prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

Zona Metropolitana Bacau, a adresei nr. 40/26.08.2021 transmisa de ADI Zona Metropolitana Bacau 

privind promovarea in sedinta a Consiliului Local a unui proiect de hotarare privind participarea 

UAT Magura si avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (3) lit. c a Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile art. 90 alin. (1), ale art. 91 alin. 

(3) si alin. (4), consider oportun acest demers si propun participarea institutiei noastre. 

 Fata de cele aratate mai sus, va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare la 

care m-am referit mai sus. 

 

PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 10025/ 02.09.2021 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind participarea UAT Magura la elaborarea Studiului de 

Oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de calatori 
prin curse regulate in Municipiului Bacau si Zona Metropolitana, a Regulamentului serviciului, 

a documentatgiei de atribuire si la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban 
 
 

 Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, a studiat situatia 
necesitatii participarii la elaborarea Studiului de Oportunitate si de fundamentare pentru delegarea 
gestiunii serviciului public local de calatori prin curse regulate in Municipiului Bacau si Zona 
Metropolitana, a Regulamentului serviciului, a documentatgiei de atribuire si la elaborarea unui 
Studiu de trafic pentru tren urban. 
 Luand in considerare adresa nr. 40/26.08.2021 transmisa de ADI Zona Metropolitana 
Bacau privind promovarea in sedinta a Consiliului Local a unui proiect de hotarare privind 
participarea UAT Magura, analizand obiectivele Studiului de Oportunitate, expuse prin adresa nr. 
11/11.03.2021 transmisa de ADI Zona Metropolitana Bacau si Hotararea Consiliului Local nr. 
24/30.03.2021 privind participarea Comunei Magura la elaborarea Studiului de Oportunitate pentru 
infiintarea si delegarea in comun a serviciului public de transport local de calatori la nivelul Zonei 
Metropolitate Bacau prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau si 
avand in vedere dispozitiile art. 8 alin. (3) lit. c a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare, cu 
modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile art. 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) si alin. (4), 
consider oportun acest demers si propun participarea institutiei noastre. 
  
 

CONSILIER ASISTENT 
CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 

 
 
 
 
 
 
 

 






