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  HOTARARE 
privind aprobarea participării Municipiului Bacău 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), a depunerii proiectului  "Modernizarea şi extinderea transportului 
public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău" precum și revocarea 

HCL nr. 35 din 28.04.2022 
 

 
Consiliul Local al comunei  Măgura întrunit în ședinţa extraordinară convocată de 

îndată din data de  12.05.2022 
Luând în dezbatere: 

a) Referatul nr. 4922 din 11.05.2022 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. 4923/ 11.05.2022 a dlui Costrăş Iordache - 
Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău 

c) raportul de specialitate nr. 4925/ 11.05.2022 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. 4921 din 11.05.2022. 
             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 
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;   
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 aprobat prin  
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 publicat 
în Monitorul Oficial în 10 mai 2022; 

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

e) 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", conform Anexei nr.1, 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", conform Anexei nr. 2, 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" (fără componenta de stații de 
încărcare)  în cuantum de 71.251.159,80 lei exclusiv TVA  la care se adaugă TVA în 
valoare de 13.537.720,36 lei. 



 
 
 
 
ART 5. Se aprobă valoarea aferentă  stațiilor de reîncărcare în cuantum de 7.014.847,50 
lei exclusiv TVA la care se adaugă TVA  în valoare de 1.332.821,03 lei în cadrul 
Investiției I.1.3 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de 
reîncărcare vehicule electrice. Municipiul Bacău și partenerii menționați în cadrul art. 2 și 
3 se obligă să asigure spaţii adecvate pentru amplasarea  a 57 staţii 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 6. Se aprobă contribuția Municipiului Bacău la cheltuielile neeligibile în cuantum 
de 159.397,03 lei exclusiv TVA la care se adaugă TVA în valoare de 30.285,43 lei. 
 
ART 7. Se aprobă finanțarea de către Municipiul Bacău a tuturor cheltuielilor neeligibile 
corespunzătoare investiţiilor aferente UAT Municipiul  Bacău 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 8. Se aprobă Nota de fundamentare a investiţiei "Modernizarea şi extinderea 
transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului Bacău", conform 
Anexei nr. 3, parte integrată din prezenta hotărâre. 

 
ART 9. Se împuterniceşte, Primarul Municipiului Bacău 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. Se revocă Hotărârea de consiliu local al Comunei Măgura nr. 35 din 
28.04.2022. 

 
ART 11. Primarul Comunei Măgura va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
ART 12. 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.  36 
Din 12.05.2022 
Nr. de consilieri prezenţi _12__ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  12.05.2022, cu un numar de voturi „ pentru”__12___, voturi „abţineri” _-_, voturi  „împotrivă” _-_, din totalul 

de _12__ consilieri prezenţi, din care __12__ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.                            

Preşedinte de şedinţă, 
….………………………… 

 
CHELARU ALINA MIHAELA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL GENERAL  

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

ELENA  IRINA  SILAV 


