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Nr. 60/ 21.07.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Studiului de Oportunitate în vederea stabilirii modalității de 

gestiune a transportului public local de calatori prin curse regulate in 
 Municipiul Bacau si Zona Metropolitana 

 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura  întrunit în ședința ordinară din data de  
.07.2022; 

Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare nr. 7334/ 21.07.2022 a dlui Costrăş Iordache - 

Primarului Comunei Măgura, judetul Bacău 
b) raportul de specialitate al domnului Cioineag Razvan - George – 

consilier asistent – Compartiment amenajarea teritoriului, cadastru - funciar, lucrări 
publice, disciplina în construcții, înregistrat sub nr. 7335/ 21.07.2022, prin care se propune 
aprobarea proiectului de hotărâre; 

c) Adresa nr. 110/ 20.07.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Zona Metropolitană Bacău, înregistrată la UAT Comuna Măgura cu nr. 7259/ 20.07.2022; 

d) H.C.L. nr. 56/ 08.09.2021 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. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. e) și alin. (7) lit. i), k), n) și s) art. 154 alin. 

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

b) art. 8 alin. (3) lit. "c", art. 22 alin. (2) lit. b), art. 29 - 32 din Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare cu modificarile si completarile ulterioare; 

c) - art. 16 alin. (1), (2) și (5), art. 23 - 28 din Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de 
transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale cu modificările și completările 
ulterioare. 

d) Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 octombrie 2007 privind serviciile publice ele transport feroviar și rutier de călători și de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.  

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 Studiul de Oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a 
transportului public local de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona 
Metropolitana, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de transport local de călători 
în regiunea teritorială a municipiului Bacău și a zonei metropolitane aferentă, prin 
gestiune delegată. 
 
Art.3. Primarul Comunei Măgura va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate și Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.  
 
Art.4. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului Comunei Măgura, Instituţiei Prefectului 
- Judeţul Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 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.                2022 
Nr. de consilieri prezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărâre adoptată azi  .07.2022, cu un numar de voturi „ pentru”___, voturi „abţineri” __, voturi  „împotrivă” __, din totalul de ___ consilieri prezenţi, din care 
_____ consilieri se iau în calcul pentru cvorum, care au participat la dezbateri și au votat.    
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
……………………….………………………… 

 
PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

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

 
Jr. ELENA  IRINA  SILAV 
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Nr. 7334/ 21.07.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate in vederea stabilirii 

modalitatii de gestiune a transportului public de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si 
Zona Metropolitana 

 
Avand in vedere: 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

- Studiul de Oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de gestiune a transportului public de 
calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana 

- Adresa ADI Zona Metropolitana Bacau 

 
  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 Studiului de Oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de gestiune a transportului public de 

calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana. 

Ca urmare a discutiilor comune si a adresei nr. 110/20.07.2022 trimise de ADI Zona 

Metropolitana Bacau, prin care se solicita aprobarea Studiului de Oportunitate in vederea stabilirii 

modalitatii de gestiune a transportului public de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona 

Metropolitana, consider oportun acest demers si va supun spre analiza si adoptare proiectul de hotarare la 

care m-am referit mai sus. 

 
PRIMAR, 

Costrăș Iordache 
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Nr. 7335/ 21.07.2022 
 
 
 

RAPORT de specialitate 
la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate in vederea stabilirii 

modalitatii de gestiune a transportului public de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si 
Zona Metropolitana 

 
 
Avand in vedere: 

- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Magura; 

- Studiul de Oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de gestiune a transportului public 
de calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana 

- Adresa ADI Zona Metropolitana Bacau 
 

Compartimentul urbanism-cadastru-agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului reprezentat prin: dl. Cioineag Razvan - George – consilier asistent, a studiat necesitatea 

aprobarii Studiului de Oportunitate in vederea stabilirii modalitatii de gestiune a transportului public de 

calatori prin curse regulate in Municipiul Bacau si Zona Metropolitana. 

 Analizand obiectivele Studiului de Oportunitate, consider oportun acest demers si propun 

aprobarea acestuia. 

  
 

CONSILIER ASISTENT 
CIOINEAG RAZVAN - GEORGE 

 
 
 


