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HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate  

în trafic judeţean, pentru perioada 2022–2028 

 

Consiliul Judeţean Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din luna .________ 2021; 

 

Având în vedere prevederile art.3, art.4 alin. (1) lit.b), lit.c) și lit.e), art.12 alin.(3), art.16 

alin.(1)  art.17 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit. j˄2) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport 

persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și art.66, alin 

(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând 

cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte 

normative; 

Ținând seama de Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Bacău nr.____     

/______2021, Raportul Direcției Tehnic Investiții și Lucrări Publice nr._____ /_______.2021 și 

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Bacău;  

Văzând dispozițiile art.7. din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art.173 alin.(1) lit.d) și lit.f), alin. (5) lit. m), al art.182 alin.(1) și precum și al 

art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă Programul de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic 

judeţean, pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2028, în județul Bacău, conform Anexei nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă stațiile și autogările aferente Programului de transport public de persoane 

prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 01.01.2022–31.12.2028, în județul Bacău, 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Judeţului Bacău, Autorității Rutiere 

Române A.R.R. - Agenția Bacău, Direcției Tehnic Investiții și Lucrări Publice - Compartiment 

Transport Public şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii. 

 

    PREȘEDINTE, 

Valentin IVANCEA                                            Contrasemnează: 

                                                                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                                 dr. Elena Cătălina ZARĂ 

 

 

Nr............ ./..............2021 


