
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI  
 

         Nr.MOL/57/08.09.2021 

 

PROIECT DE 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 ................; 
 Având în vedere: 
 - referatul de aprobare al Primarului comunei Gioseni, 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  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; 
 - HCL 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 
 

 

 

Initiator 
PRIMAR, 
Bernadin Tamas                           Aviz de legalitate 
       SECRETAR GENERAL COMUNĂ, 
                   Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
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JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA  GIOSENI 

PRIMAR 
Nr.CL/293 din 08.09.2021 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de 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 

 
 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău, prin adresa  cu nr.40  din  
26.08. 2021, înregistrată la UAT comuna GIOSENI  sub nr. 2598 din 08.09.2021 , ne solicită, în 
conformitate cu adresa ADI ZM nr.11/11.03.2021 referitoare la solicitarea acordului privind participarea în 
comun la elaborarea studiului de oportunitate și a răspunsului instituției noastre nr.1049/13.04.2021 prin 
care comunicăm acordul privind participarea în comun la elaborarea studiului de oportunitate, promovarea 
proiectului de 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, precum și alocarea de la consiliul local a 
sumei de 5.661 lei inclusiv TVA aferentă UAT Gioseni în vederea cofinanțării valorii estimate pentru 
achiziția serviciului  , pentru a fi discutat și aprobat la ședința  Consiliului local Gioseni , precum și 
necesitatea adoptării de către toate unitățile administrativ-teritoriale asociate a acestui proiectului de 
hotărâre.  
  ADI Zona Metropolitana Bacău are ca scop dezvoltarea Zonei Metropolitane Bacău, din 
perspectiva relaţiilor economice si sociale existente între autorităţile administraţiei publice locale 
componente ale zonei. 
 

Obiectivele  specifice ale ADI Zona Metropolitană Bacău sunt : 
1.   În domeniul îmbunătăţirii infrastructurii publice regionale şi locale: 

a)  Reabilitarea/modernizarea infrastructurii zonei metropolitane (judeţene şi locale) de transport; 
b) Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea infrastructurii serviciilor de sănătate, sociale şi de 
siguranţă publică; 
c)    Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea infrastructurii educaţionale; 
d)   Reabilitarea/modernizarea /dezvoltarea infrastructurii de utilităţi publice; 

2.În domeniul dezvoltării sectorului IM M  şi  a liberei initiative: 
a) Sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri; 
b) Identificarea priorităţilor de dezvoltare şi alocare eficientă a resurselor de orice natură pe baza elaborării 
de programe de dezvoltare prin parteneriate economico-sociale între autorităţile publice ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, 
asociaţii de IMM, camere de comerţ şi industrie, centre de consultanţă şi training. la nivel central, regional 
şi local 

3.În domeniul promovării potenţialului turistic: 
Declanşarea unor acţiuni promoţionale de amploare prin includerea ofertei turistice a unităţilor administrativ 
teritoriale asociate din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău în 
cataloagele marilor firme tour-operatoare; 
Realizarea unor relaţii de colaborare eficiente între autorităţile administraţiei publice ce reprezintă unităţile 
administrativ - teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi 
principalele organizaţii de turism din România cu organizaţii din Uniunea Europeană. 
Restaurarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural; 
Valorificarea resurselor turistice naturale în contextul unei dezvoltări durabile; 
Creşterea calităţii serviciilor turistice de cazare şi agrement; 

4.    În domeniul protecţiei mediului: 
a) Elaborarea de proiecte în vederea minimizării efectelor nocive asupra mediului, promovate de agenţii 
economici a căror activitate crează un impact deosebit asupra mediului şi care prezintă un grad sporit de 
rise la poluări accidentale. 
Promovarea de acţiuni cu efecte în asigurarea unor resurse de apă de bună calitate pentru populaţie şi a 
necesarului pentru activitatea economică, eficientizarea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei 
pentru situaţii de rise, acordare de sprijin logistic în declanşarea unui proces investiţional pentru executarea 
lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase. 
Elaborarea şi implementarea proiectelor de sporirea a capacităţii de prevenire, control şi intervenţie prin 
realizarea de sisteme informaţionale eficiente, care să poată răspunde în timp real unor situaţii de urgenţă. 
 
 

5.     În domeniul combaterii sărăciei şi a şomajului: 



a) Elaborarea unor programe de reconversie profesională, pe baza prognozelor privind modificările 
structurale ce au şi vor avea loc în economia naţională, avându-se în vedere cu predilecţie, sporirea 
şanselor de integrare pe piaţa muncii a gmpurilor marginalizate. a tinerilor şi femeilor. 

6.     În domeniul socio - educaţional: 
a) Elaborarea de proiecte având ca scop relansarea educaţiei în mediul rural; 
b) Informarea şi consilierea profesională, medierea muncii, formarea profesională, stimularea 
mobilităţii forţei de muncă; 
c) Implementarea unor proiecte specifice pentru persoane cu nevoi speciale, membrii ai unor 
grupuri minoritare, alte grupuri de persoane marginalizate, etc. 

7.    În domeniul culturii şi cultelor: 
Crearea de parteneriate cu alte autorităţi publice locale, cu alte asociaţii de dezvoltare intercomunitară. cu 
structurile societăţii civile, cu instituţii de culte, cu ONG. cu organizaţiile profesionale ale creatorilor de artă 
şi artiştilor interpreţi. 

 8. În domeniul dezvoltării durabile: 
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor ce au ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local şi care pun 
accent pe resursele locale, structurate in patru categorii: capital uman, fizic, natural şi social; Sprijinirea 
regenerării urbane; 
 
 Având în vedere cele menționate, considerăm  necesară și oportună inițiativa ADI Zona 
Metropolitană Bacău având ca obiect 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, ca urmare am inițiat proiectul de 
hotărâre nr. 57/08.09.2021 pentru a fi discutat și aprobat la ședința ordinară din luna septembrie  2021. 
 
 

Iniţiator 
 PRIMAR , 

 
Bernadin TAMAȘ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

UAT COMUNA GIOSENI  
COMPARTIMENT CADASTRU,URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI  

Nr. 2635 / 13.09.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de 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 
 
 

 U.A.T. GIOSENI  este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană 
Bacău din anul 2006 când prin Hotarârea Consiliului local Gioseni nr. 41/9.11.2006 s-a aprobat asocierea 
comunei Gioseni la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. 
  Asociaţia a fost constituită în scopul dezvoltării infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de 
interes comun, crearea şi sprijinirea unor parteneriate durabile între autorităţile administrative autonome din 
judeţul Bacău şi a instituţiilor publice cu societatea civilă, angajarea in acţiuni de implementare a strategiilor 
de dezvoltare, construcţie instituţională şi de adoptare a acquis-ului comunitar. 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitană Bacău, prin adresa  cu nr.40  din  
26.08. 2021, înregistrată la UAT comuna GIOSENI  sub nr. 2598 din 08.09.2021 , ne solicită, în 
conformitate cu adresa ADI ZM nr.11/11.03.2021 referitoare la solicitarea acordului privind participarea în 
comun la elaborarea studiului de oportunitate și a răspunsului instituției noastre nr.1049/13.04.2021 prin 
care comunicăm acordul privind participarea în comun la elaborarea studiului de oportunitate, promovarea 
proiectului de 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, precum și alocarea de la consiliul local a 
sumei de 5.661 lei inclusiv TVA aferentă UAT Gioseni în vederea cofinanțării valorii estimate pentru 
achiziția serviciului sus menționat  pentru a fi discutat și aprobat la ședința  consiliului local Gioseni , 
precum și necesitatea adoptării de către toate unitățile administrativ-teritoriale asociate a acestui proiectului 
de hotărâre.  
  
  Considerăm legal, necesar și oportun  proiectul de hotărâre nr.57 din 08.09.2021  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, – inițiat de către primarul comunei , ca urmare îl avizăm favorabil pentru a putea fi  discutat și 
aprobat la ședința ordinară din luna septembrie  2021. 
 
 

Inspector superior urbanism 
 

Genoveva PATRAȘC 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


