
 

                                Nr. 36/ 28.04.2022 
 

 
 

PROIECT  DE  HOTARARE 
privind aprobarea participării COMUNEI MĂGURA în cadrul Planului Naţional 

de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - 
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 
nepoluante) şi depunerii proiectului  "Modernizarea şi extinderea transportului 

public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" 
 

 
       Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară, din data 

de    .04.2022. 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul nr. 4398 din 28.04.2022 al dnei Ciobanu Niculina – consilier 
superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi  managementul proiectelor, prin 
care se propune aprobarea participării Comunei Măgura în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi 
depunerii proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău"; 

b) Referat de aprobare nr. 4403/ 28.04.2022 a dlui Costrăş Iordache - 
Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău prin care se propune aprobarea participării 
Comunei Măgura în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 
– Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii proiectului "Modernizarea şi 
extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău"; 

c)  raportul de specialitate nr. 4404/ 28.04.2022 al dnei Ciobanu Niculina – 
consilier superior în cadrul Compartimentului achiziţii publice şi  managementul 
proiectelor; 

d) Solicitarea Asociației Zonei Metropolitane Bacău, înregistrată la UAT 
Comuna Măgura cu nr. 4395 din 27.04.2022. 

             În baza temeiurilor juridice ale: 
a) art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. i), k) și s) art. 154 alin. (1) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 
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redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență; 

c) H.G. nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență;   

d) Ghidul Specific COMPONENTA 10 - Fondul local privind regulile şi condiţiile 
aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelului comun de 
proiecte destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor UAT; 

e) LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

f) Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Comunei Măgura. 

În temeiul prevederilor art.133 alin. (2), art. 134 alin. (4) , art.136 alin.(1) și alin. (8), 
art.139 alin. (3) lit. d), art.140 alin.(1) şi alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art.197 alin. (1) 
si art. 243 alin.(1) lit. a) şi b) din OUG  nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 

 

Consiliul Local al Comunei Măgura adoptă prezenta hotărâre: 
  
ART 1. Se aprobă participarea Comunei Măgura în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi 
depunerii proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău". 
 
ART 2. Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Municipiul Bacău - în 
calitate de lider de parteneriat şi următorii parteneri: UAT Comuna Letea Veche, UAT 
Comuna Hemeiuș,  UAT Comuna Măgura,  UAT Comuna Luizi Călugăra,  UAT 
Comuna Nicolae Bălcescu și UAT Comuna Mărgineni în vederea pregătirii şi 
implementării în comun a proiectului „Modernizarea şi extinderea transportului public la 
nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău". Acordul de parteneriat prezentat în 
Anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre . 
 
ART 3. Se aprobă Protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii 
publice ocazionale, încheiat între Municipiul Bacău - în calitate de lider de parteneriat şi 
următorii parteneri: UAT Comuna Letea Veche, UAT Comuna Hemeiuș,  UAT Comuna 
Măgura,  UAT Comuna Luizi Călugăra,  UAT Comuna Nicolae Bălcescu și UAT 
Comuna Mărgineni în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport 
public - autobuze electrice şi stații de încărcare a autobuzelor electrice în cadrul 
proiectului „"Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău". Protocolul de asociere prezentat în Anexa 2 face 
parte integrantă din prezenta hotărâre . 



 
ART 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului 
public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău"  în cuantum de 
72.176.627,40 lei exclusiv TVA  la care se adaugă TVA în valoare de 13.713.559,21 lei. 
 
ART 5. Se aprobă contribuția Municipiului Bacău la cheltuielile neeligibile în cuantum 
de 1.084.864,63 lei exclusiv TVA la care se adaugă TVA în valoare de 206.124,28 lei. 
 
ART 6. Se aprobă finanțarea de către Comuna Măgura a tuturor cheltuielilor neeligibile 
corespunzătoare investiţiilor aferente UAT Comunei Măgura ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul 
zonei metropolitane a Municipiului Bacău" conform prevederilor  stabilite în cadrul 
Acordului de parteneriat. 
 
ART 7. Se aprobă Nota de fundamentare a investiţiei "Modernizarea şi extinderea 
transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău". Nota de 
fundamentare a investiţiei prezentată în Anexa 3 face parte integrată din prezenta 
hotărâre. 
 
ART 8. Comuna Măgura se obligă să asigure spaţii adecvate pentru amplasarea  staţiilor 
de reîncărcare pentru autovehicule electrice, precum şi toate activităţile şi costurile 
necesare pentru punerea în funcţiune a staţiilor, ce vor fi achiziţionate centralizat la nivel 
naţional de Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Administraţiei. 
 
ART 9. Se împuterniceşte domnul  Costrăș Iordache, Primarul Comunei Măgura să 
semneze Acordul de parteneriat şi Protocolul de asociere privind realizarea în comun a 
unei achiziţii publice ocazionale, ce vor fi încheiate între Municipiul Bacău şi partenerii 
menționați  în cadrul art. 2 şi 3. 
 
ART 10. Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
 
ART 11. Hotărârea se comunică Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Bacău, Municipiul Bacău - lider de parteneriat 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      .04.2022 
 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de        . 
Hotărâre adoptată azi    .04.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de .... consilieri prezenţi.   

 

Iniţiator, 

   …………………….………………………… 
 
       PRIMAR – COSTRĂȘ IORDACHE  

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL C O M U N Ă  

   …………….………………………… 
 

Jr. ELENA IRINA SILAV 
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Nr. 4412 / 28.04.2022 

REFERAT DE APROBARE 
 

Dl. Costrăș Iordache, Primar al Comunei Măgura, jud. Bacău. 
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
îmi exprim iniţiativa de promovare a unui Proiect de hotărâre  privind aprobarea 
participării Comunei Măgura în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule 
destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii 
proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău" 
 

Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – 
#NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen 
lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027 -  PNRR. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa 
încât să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de 
dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat 
semnificativ țara, așa cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. Astfel, 
obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor 
programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru 
situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și 
investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

PNRR este structurat pe 15 componente. Obiectivul primordial este de a 
teritorializa acordarea finanțărilor, în acest fel asigurând o acoperire la nivel național și 
oferind acces tuturor UAT-urilor la multiple investiții, în funcție de criteriile de 
eligibilitate. Plecând de la premisa teritorializării, fiecărui UAT i se alocă un buget de 
care poate dispune prin intermediul platformei de investiții al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, www.mdlpa.ro/investiții/PNRR. Platforma de 
investiții menționată anterior va permite accesul fiecărui UAT doar la investițiile la care 
este eligibil și va afișa în permanență suma disponibilă în bugetul propriu. Prin Ghidul 
solicitantului pentru COMPONENTA 10 - Fondul local, Investiția I.1 – Mobilitatea 
urbană durabilă se urmărește:  

- Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană; 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;  



- Sporirea siguranței rutiere în zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de 
transport 

Conform viziunii Comisiei Europene, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 
constituie un document strategic și un instrument pentru dezvoltarea unor politici 
specifice, care are la bază un model de transport dezvoltat cu ajutorul unui software de 
modelare a traficului, având ca scop rezolvarea nevoilor de mobilitate ale persoanelor și 
întreprinderilor din oraș și din zonele învecinate, contribuind în același timp la atingerea 
obiectivelor europene în termeni de eficiență energetică și protecție a mediului. 

În ceea ce privește legislația națională (Legea 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările ulterioare în mai 
2020), Planul de Mobilitate Urbană reprezintă o documentație complementară strategiei 
de dezvoltare teritorială urbană și a planului urbanistic general (P.U.G.), dar și 
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea 
spațială a localităților cu nevoile de mobilitate și transport ale persoanelor și mărfurilor.  

În vederea finanțării proiectelor de transport urban, în cadrul Programului 
Operațional pentru Dezvoltare Regionala 2021-2030 și al Planului Național de Redresare 
și Reziliență al României, Municipiul Bacău a finalizat demersurile instituționale privind 
actualizarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), aflându-ne în etapa 
premergătoare supunerii aprobării acestuia de către Consiliului Local. 

În cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă sunt propuse o serie de proiecte 
prioritare prin care se urmărește: 

 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere 

 Modernizarea, dezvoltarea și creșterea atractivității transportului public în 
comun 

 Construirea infrastructurii și facilităților necesare pentru bicicliști 

 Conversia și amenajarea unor zone pietonale 

 Reabilitarea sau crearea de trotuare și alei pietonale 

 Amenajarea de terminale intermodale 

În ceea ce privește analiza situației curente și  planificarea demersurilor strategice 
și investiționale în domeniul mobilității urbane s-a avut în vedere  impactul generat de 
mobilitatea mărfurilor sau de navetismul atras de municipiul Bacău la nivelul zonei sale 
funcționale urbane. Ținând cont de aceste considerente, în elaborarea PMUD Bacău s-au 
analizat datele relevante la nivelul Zonei Urbane Funcționale, care include pe lângă UAT 
Bacău și unitățile administrative-teritoriale Letea Veche, Măgura, Mărgineni, Hemeiuș, 
Săucești, Nicolae Bălcescu, Sărata, Luizi-Călugăra. În acest sens intervențiile și 
proiectele propuse prin PMUD vor viza și localitățile aflate în imediata apropiere a 
municipiului, având în vedere ca acestea generează cerere semnificativă de mobilitate și 
transport. 

 Referitor la Serviciul de transport public din Municipiul Bacău, PMUD 
sintetizează următoarele aspecte: 



 Flota transportului public prezintă în proporție de 75% autobuze cu o vechime 
mai mare de 10 ani; 

 Întreaga flotă de autobuze este diesel; 

 Numărul de călătorii stagnează din anul 2016;  

 Frecvențele transportului diferă în funcție de numărul de linii și nu acoperă 
necesarul real la nivelul municipiului, unele zone fiind nedeservite iar în altele 
sistemul este subutilizat; 

 Nerespectarea unui orar de parcurs are ca rezultat o frecvență aleatorie, 
ineficiența transportului sau slaba atractivitate a acestuia. 

 Gradul de ocupare al mijloacelor de transport este foarte scăzut ( maxim 
26,33% în timpul orelor de vârf) 

 Viteza de deplasare este relativ scăzută (14km/h în timpul orelor de trafic și 
18km/h în afara lor) 

 Modul de implementare al liniilor este ineficient (nu deservește necesarul real 
din teritoriu) 

Cota modală în prezent pentru transportul public este de 23,47%, conform 
informațiilor obținute în urma cercetării sociologice realizate în etapa de colectare de  
date. 

Cota modală  modestă a transportului în comun  poate fi pusă pe seama creșterii 
constante a  gradului de motorizare, prezentă la nivelul municipiului și a zonei urbane 
funcționale, cetățenii preferând să folosească alte mijloace de deplasare, de regulă 
autoturismele proprii. Acest lucru se află în strânsă relaționare cu calitatea infrastructurii 
și a autobazei care lasă de dorit.  În urma desfășurării interviurilor, 73% dintre 
respondenți sunt nemulțumiți de calitatea serviciului de transport în comun la nivelul 
municipiului Bacău, fapt ce încurajează folosirea altor moduri de transport. 

Conform recomandărilor PMUD, pentru a creşte cota modală a transportului 
public, cei ce nu utilizează în prezent transportul public l-ar folosi dacă s-ar face investiţii 
în modernizarea şi eficientizarea acestuia, fapt ce motivează administraţia locală să îşi 
concentreze eforturile pentru a răspunde la problemele formulate de cetăţeni.  

În acest context au fost inițiate demersurile privind promovarea proiectului 
„Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a 
municipiului Bacău" ce propune măsuri complementare intervenţiilor aflate în 
implementare, asigurând modernizarea şi eficientizarea sistemului de transport public la 
nivelul municipiului, precum şi extinderea acestuia pentru deservirea necesităţilor zonei 
metropolitane. 

În acest sens, proiectul se propune a se realiza în cadrul unui parteneriat între: 
Partenerul 1 (lider de proiect): UAT Municipiul Bacău 
Partener 2: UAT Comuna Letea Veche 
Partener 3: UAT Comuna Hemeiuș 
Partener 4: UAT Comuna Măgura 
Partener 5: UAT Comuna Luizi Călugăra 
Partener 6: UAT Comuna Nicolae Bălcescu 



Partener 7: UAT Comuna Mărgineni 
Proiectul „Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 

metropolitane a Municipiului Bacău" presupune achiziţionarea si operaţionalizarea în 
cadrul serviciului de transport metropolitan a unui număr de 22 autobuze electrice, 4 
microbuze, 9 staţii de încărcare rapidă pe traseele autobuzelor şi 26 de staţii de încărcare 
lentă la autobază. 

Față de cele prezentate, va rog să deliberați. 
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Nr. 4413 din 28.04.2022 
 

RAPORT 

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la 
proiectul de hotărâre privind aprobarea participării COMUNA MAGURA  în 
cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul 

Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii proiectului "Modernizarea şi 

extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului 
Bacău" 

 
Prin proiectul de hotarâre se propune aprobarea : 

- participării COMUNEI MAGURA  în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, 
Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante) şi depunerii proiectului "Modernizarea şi extinderea 
transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" 
- valorii totale a proiectului "Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău"  în cuantum de de 72.176.627,40 lei exclusiv TVA  la care se 
adaugă TVA în valoare de 13.713.559,21 lei exclusiv TVA 
- contribuției Municipiului Bacău la cheltuielile neeligibile în cuantum de 1.084.864,63 lei exclusiv 
TVA la care se adaugă TVA în valoare de 206.124,28 lei. 
- finanțării de către COMUNA MAGURA  a tuturor cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta în urma finalizării sudiului de oportunitate. 
- acordului de parteneriat ce va fi încheiat între Municipiul Bacău - în calitate de lider de parteneriat şi 
următorii parteneri: UAT Comuna Letea Veche, UAT Comuna Hemeiuș, UAT Comuna Măgura, UAT 
Comuna Luizi Călugăra, UAT Comuna Nicolae Bălcescu, UAT Comuna Mărgineni în vederea pregătirii 
şi implementării în comun a proiectului „Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei 
metropolitane a Municipiului Bacău" 
- protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale, încheiat între 
Municipiul Bacău - în calitate de lider de parteneriat şi următorii parteneri: UAT Comuna Letea Veche, 
UAT Comuna Hemeiuș, UAT Comuna Măgura, UAT Comuna Luizi Călugăra, UAT Comuna Nicolae 
Bălcescu, UAT Comuna Mărgineni în vederea realizării în comun a achiziţiei de mijloace de transport 
public - autobuze electrice şi stații de încărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului 
„"Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" 
            Documentația supusă aprobării a fost întocmită în conformitate cu cerinţele Ghidului Specific 
privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul 
Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 - Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului 
public (achiziția de vehicule nepoluante), normativele şi legislaţia în vigoare, iar finanţarea obiectivului 
va fi asigurată conform prevederilor OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 
reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului 
de redresare și reziliență motiv pentru care proiectul poate fi supus spre dezbatere. 
 

Consilier superior  



Ciobanu Niculina  
 


