
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
 

          

 HOTĂRÂRE 
privind participarea UAT Gioseni 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 Gioseni , județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 
data de 28.09.2021; 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. MOL 57 din 08.09.2021, inițiat de primarul comunei; 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei, înregistrat sub nr.CL293 /08.09.2021 prin 
care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării participării UAT Gioseni 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; 
 -raportul de specialitate nr. 2635 /13.09.2021 al compartimentului cadastru,urbanism și 
amenajarea teritoriului prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea 
adoptării proiectului de hotărâre;  
 -  avizul consultativ  nr. 300/301/302/21.09.2021 al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local  Gioseni ; 
     - procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr. CL/ 294 din 08.09.2021; 
 În baza prevederilor : 

- art. 8 alin.(3) lit.c) din  Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,  cu 
modificarile si completarile ulterioare; art. 16 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor 
de transport public local, cu modificările și completările ulterioare; art.90 alin. (1), art. 91 alin. (3) 
și alin. (4),  ale art. 154 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.a) și lit.b) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Luând în considerare:  
- adresa nr.40/26.08.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 

Bacău, înregistrată sub nr.2598/08.09.2021; 
 - Hotărârea Consiliului Local Gioseni nr. 41/09.11.2006  privind aprobarea de către 
Consiliul Local al comunei Gioseni a asocierii municipiului Bacău la Asociația Zona Metropolitană 
Bacău, precum și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Zonei Metropolitane Bacău;  
 În temeiul  art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.n),  art.139 alin.(1) , art. 196 alin.(1) lit.a)  
art.197 alin.(1),(2),(4),(5) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare 
 
 

Adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
 
Art.1.(1) Se aprobă participarea UAT Gioseni 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 5.661 lei inclusiv TVA 
aferentă UAT Gioseni 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 Gioseni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
Compartimentul financiar-contabil și prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 
Metropolitană Bacău”.  
 Art.4.   Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 
administrativ,  în conditiile Legii nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare. 
 Art.5.   Prin grija Secretarului General al comunei Gioseni, prezenta hotărâre se comunica 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii , Primarului comunei , Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, și spre cunoștința publică ,  în 
secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative –  
pe site-ul www.primariagioseni.ro 
 

 

Președinte de ședință      Contrasemnează pentru legalitate                                                                  
Consilier,       Secretar general  comună,     
Imbrea Daniel                          Cristina Sandu 
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 45 
din  28 septembrie 2021    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu           voturi ,,pentru” ,    -    voturi ,, împotrivă” ,    -      ,, abțineri ” din         consilieri prezenți.   
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