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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 65  

privind participarea UAT Tamași 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 

 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMAŞI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară în data de 30.09.2021: 

 

Având în vedere:  

 

 Adresa nr. 40 din 26.08.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Bacău, înregistrată sub nr. 7357 din 30.08.2021 la Primăria Comunei 

Tamași; 

 Referatul nr. 7821 din 16.09.2021 întocmit de către doamna Isvoranu Doinița – consilier 

de specialitate din cadrul Compartimentului Achiziții Publice prin care se solicită iniţierea 

unui proiect de hotărâre privind participarea UAT Tamași 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 a unui Studiu de trafic pentru tren urban; 

 Referat de aprobare al Primarului Comunei Tamași nr. 7980 din 22.09.2021. 

 

În conformitate cu prevederile: 

 

 Dispoziţiile art. 8 alin.(3) lit. "c" a  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Dispozițiile art. 16 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de 

transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale 

art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) 

lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;  

În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.”d” și alin. (7) lit. ”n” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.(1) Se aprobă participarea UAT TAMAȘI 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 4.158 lei inclusiv TVA aferentă 

UAT TAMAȘI 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 Tamași va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

prin Compartimentul Achiziții Publice și prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona 

Metropolitană Bacău”. 

  

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Tamași, Compartimentul 

Achiziții Publice, Asociatiei ”Zona Metropolitană Bacău”și Instituției Prefectului Județul Bacău  

şi va fi adusă la cunostinţă publică, în condiţiile legii. 

   

    

                 Initiator,  

                  Primar, 

       Andrei Daniel MATIEȘ 

                                                                                           

                                                                                            Avizat pentru legalitate  

                                                                              Secretarul generalal Comunei Tamași 

                                                                                        Miron Dumitrica Mădălina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


