ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL ONEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a indicatorilor de
performanţă şi caietul de sarcini al licenţelor de traseu pentru traseul nr.3 (Cartier
Buhoci – B-dul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare Chimcomplex – Fântânele – Rafo - str. Cauciucului(TCR)) şi traseul nr.4 (La
Capucini-B-dul Republicii-Gara-Str. Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche
şi retur)
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 28 februarie 2013, în şedinţă
ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Victor
Laurenţiu 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 conformitate cu prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007,
ale Normei de aplicare a Legii nr.92/2007, aprobată prin Ordinul Ministerului Internelor şi
Reformei Administrative nr.353/2007, a Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului
Ministerului Transportului nr.972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local, 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,
precum şi Ordonanţa de Guvern nr.27/2011 privind transporturile rutiere;
În temeiul art. 36, alin.(2), lit.d), art.36, alin (6), lit. a), pct. 14 şi art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă studiul de oportunitate al serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pentru Traseul nr.3: Cartier Buhoci – Bdul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare - Chimcomplex – Fântânele
– Rafo - str. Cauciucului(TCR) şi Traseul nr.4: La Capucini-B-dul Republicii-Gara-Str.
Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche şi retur – conform Anexei nr.1 şi Anexei nr.2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.2 – Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pentru Traseul nr.3: Cartier Buhoci – Bul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare - Chimcomplex – Fântânele –
Rafo - str. Cauciucului(TCR) şi Traseul nr.4: La Capucini-B-dul Republicii-Gara-Str.
Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche şi retur, conform Anexei nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă indicatori de performanţă pentru Traseul Nr.3 (Cartier Buhoci –
B-dul Oituz – Gară – Calea Mărăşeşti – Biserica Ştefan cel Mare - Chimcomplex –
Fântânele – Rafo - str. Cauciucului(TCR)) şi Traseul Nr.4 (La Capucini-B-dul RepubliciiGara-Str. Zemeşului-Slobozia Nouă-Slobozia Veche şi retur), conform Anexei nr.4 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractele de
transport public local de persoane.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
– Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău;
– Primarului municipiului Oneşti.
Preşedinte de şedinţă,
Ene Gheorghe
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului,
Cons. jur. Daniel Spânu
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