ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. __ din 28.02.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului
Public de Transport în regim de taxi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 2491 din 14.02.2017 iniţiată de către
Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 2492 din 14.02.2017 întocmit de către Serviciul Autorizări
Comercial Transport – Autoritatea de Autorizare;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 28.02.2016 al Comisiei pentru
administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. ___ din
28.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. ____ din
28.02.2017 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere, precum și ale art. 36 alin. (2) lit. d) și art.
36 alin. (6) lit. a) pct.14 din legea nr. 215/2001R privind administraţia publică
locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R
privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul de organizare
şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi, aprobat prin
H.C.L. nr. 12/2008, conform anexei cu locurile de aşteptare clienţi, parte
integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin Autoritatea de Autorizare din
cadrul Serviciului Autorizări Comercial Transport, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
George Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa la H.C.L. nr. __ din 28.01.2017
Anexa nr. 6 la H.C.L. nr. 12/2008

Locuri de aşteptare clienţi
1. Zona Casa de Cultură – ........................................................................................ 10 locuri
2. Zona Hotel – ......................................................................................................... 10 locuri
3. Zona Favorit – ...................................................................................................... 6 locuri
4. Piaţa Centrală – ..................................................................................................... 12 locuri
5. Zona Abator – ....................................................................................................... 6 locuri
6. Zona Pța. Republicii – .......................................................................................... 10 locuri
7. Zona Spital vechi – ............................................................................................... 4 locuri
8. Zona Spital nou – .................................................................................................. 4 locuri
9. Bancpost – ............................................................................................................ 10 locuri
10. str. Smirodava (bl. 11) – ..................................................................................... 4 locuri
11.Fosta Banca Transilvania – ................................................................................. 6 locuri
13. Restaurant Bradul – ............................................................................................ 3 locuri
13. str. A. Pann (int.str. M. Cloşca ) – ...................................................................... 3 locuri
14. Zona Marom – .................................................................................................... 4 locuri
15. Zona Cimitir – .................................................................................................... 4 locuri
16. Str. Smirodava (Hervion) – ................................................................................ 2 locuri
17. Zona C.A.R.P. – ................................................................................................. 6 locuri
18. Zona Pţa. Ecaterina Teodoroiu – ........................................................................ 3 locuri
19. Al. Revoluției – .................................................................................................. 4 locuri
20. Gara – ................................................................................................................. 23 locuri
21. Zona TIC TAC – ................................................................................................ 4 locuri
22. Zona Complex Sportiv și de Agrement Moldova ............................................... 3 locuri
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 2491 din 14.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului
Public de Transport în regim de taxi

Având în vedere solicitările operatorilor de transport în regim taxi, am
analizat toate locurile de așteptare clienți pentru taxiurile din zona TIC TAC și
zona Complex Sportiv și de Agrement Moldova, atât din punct de vedere al
amplasării acestora, cât și din punct de vedere al siguranței circulației.
În efectuarea acestor analize am ținut cont de solicitările și sugestiile
operatorilor de transport în regim taxi, însă am avut în vedere sugestiile și
reclamațiile cetățenilor vis-a-vis de taximetrie.
În consecință, este necesar să fie modificată anexa nr. 6 la Regulamentul
de organizare şi executare a Serviciului Public de Transport în regim de taxi,
aprobat prin H.C.L. nr. 12/2008.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: Serviciul Autorizări Comercial Transport – Autoritatea de Autorizare
Nr. 2492 din 14.02.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a Serviciului
Public de Transport în regim de taxi

Analizând expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind
modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul de organizare şi executare a
Serviciului Public de Transport în regim de taxi, aprobat prin H.C.L. nr.
12/2008, s-a constatat că modificarea este perfect justificată având în vedere
solicitările și sugestiile operatorilor de transport în regim taxi, precum
reclamațiile și propunerile cetățenilor vis-a-vis activităţii de taximetrie.
Față de cele expuse, apreciem oportună adoptarea prezentului proiect de
hotărâre.

Serviciul Autorizări Comercial Transport – Autoritatea de Autorizare

Gheorghe SIMIONESCU

