
 
 

   
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
    

H O T Ă R Â R E 
 privind aprobarea atribuirii prin licitatie a contractelor de delegare a traseelor 
de transport public local de persoane prin curse regulate pentru traseele 3 si 4 

din municipiul onesti 
 
 

 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară din ziua de  05 decembrie 
2012; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Laurenţiu 

Victor Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi 
control al activităţii de transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ;  

 
În baza art.4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a art.23 

din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  a Ordinului nr.353/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative privind Normele de aplicare a Legii nr.92/2007  şi a Ordinului nr.263/2007 
a ANRSC privind normele cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare 
a gestiunii serviciilor de transport public local; 

  
În temeiul art.36 alin.6, lit.”a”, pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă  delegarea gestiunii serviciului public de persoane prin curse 
regulate efectuate cu autobuze pe Traseul nr.3 - Cartier Buhoci – B-dul Oituz – Gară – 
Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare din Borzeşti şi retur  şi Traseul nr.4 - Hotel 
Trotuş – B-dul Republicii – Gară – Calea Mărăşeşti – Str. Zemeşului – Slobozia Nouă – 
Slobozia Veche şi retur  prin licitaţie publică deschisă, pe o durată de 6 ani. 

  
Art.2 - Cerinţele privind eligibilitatea şi criteriile de selecţie a ofertelor, precum şi 

orice alte documente procedurale, vor face parte din Instrucţiunile pentru organizarea şi 
desfăşurarea licitaţiei publice deschise şi vor fi aprobate de Primarul municipiului Oneşti. 
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Art. 3 – Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în cadrul licitaţiei publice 

deschise în următoarea componenţă: 
1. Preşedinte : cons.jur. Spânu Daniel – secretarul municipiului 
2. Vicepreşedinte : ec. Găbureanu Nicolae – director economic 
3. Secretar : Bocăneţ Lenuţa : consilier Serviciu  monitorizare utilităţi publice şi control al                                                                   
activităţii de transport 
4. Membru : cons.  jur. Chiriac Robert-Ionuţ – director executiv 
5. Membru: ing. Medianu Laurenţiu – şef Serviciu  monitorizare utilităţi publice şi control                          
al activităţii de transport. 
6. Consilier local Martin Ştefan – invitat, fără drept de vot. 
 
Membri de rezervă: 
1. cons. Mihăilă Gheorghe -  şef serviciu administrativ 
2. ec. Ghiba Doina – şef serviciu buget-contabilitate 
3. cons. Jur. Romedea Laura – şef birou juridic 
  
Art.4  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
           -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
           -  Primarului municipiului Oneşti 

   
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Agapi Mircea 

                                                                                                                         
Contrasemnează, 

                       Secretarul Municipiului, 
                                                                                             Cons.jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 124 
din 05 decembrie 2012 
SD/BR 
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