
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

Unitatea Administrativ-Teritorială comuna SĂRATA
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA

Nr.5600 din 15.09.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind participarea comunei Sărata la elaborarea unui studiu de oportunitate pentru delegarea

gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate

Argatu Irina, Primarul comunei Sărata;
Având în vedere:
 referatul compartimentului financiar contabil nr.5599 din 15.09.2021;
 adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău nr.40 din 26.08.2021,

înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.5230 din 27.08.2021;
 prevederile art.16 alin.(5), art.21 alin.(1) lit.b) și alin.(2) și ale art.23 din Legea serviciilor publice de

transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr.92/2007;
 prevederile art.8 alin.(3) lit.c) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sărata nr.39 din 23.11.2016 privind aprobarea

asocierii comunei la Asociația Zona Metropolitană Bacău, a actului constitutiv și statutului;
 prevederile art.129 alin.(2)  lit.d)  și alin.(7) lit.n) și ale art.139 alin.(3) lit.a)  din O.U.G. nr.57/2019

privind Codul Administrativ.
În temeiul art.136 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

PROPUN:
Art. 1. Se aprobă participarea U.A.T. comuna Sărata la elaborarea Studiului de oportunitate şi
de fundamentare pentru  delegarea  gestiunii  serviciului  public  local  de călători  prin  curse
regulate  în  Municipiul  Bacău  şi  Zona  Metropolitană,  a  Regulamentului  serviciului,  a
documentaţiei de atribuire şi la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban. 
Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 3.032 lei din bugetul local al comunei Sărata în vederea
cofinanţării valorii estimate pentru achiziţia serviciului "Elaborarea Studiului de oportunitate şi
de fundamentare pentru  delegarea  gestiunii  serviciului  public  local  de călători  prin  curse
regulate  în  Municipiul  Bacău  şi  Zona  Metropolitană,  a  Regulamentului  serviciului,  a
documentaţiei de atribuire şi la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban".
Art. 3.  Se împuterniceşte Asociaţia "Zona Metropolitană Bacău" cu derularea procedurii de
achiziţie publică aferentă obiectivului de investiţii "Elaborarea Studiului de oportunitate şi de
fundamentare  pentru  delegarea  gestiunii  serviciului  public  local  de  călători  prin  curse
regulate  în  Municipiul  Bacău  şi  Zona  Metropolitană,  a  Regulamentului  serviciului,  a
documentaţiei de atribuire şi la elaborarea unui Studiu de trafic pentru tren urban". 
Art. 4. Hotărârea  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata  prin
compartimentele de specialitate.
Art. 5. Prezentul  Proiect  de  hotărâre  va  fi  dezbătut  și  supus  spre  aprobare  în  ședința
Consiliului Local al comunei Sărata și va fi adus la cunostință publică conform legii.

Inițiator, Primar          Avizat, Secretarul general al comunei Sărata
   Argatu Irina      Comănescu Teodor-Adrian


