ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 31.07.2017
privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN ;
Examinând expunerea de motive nr. _____ din __.07.2017 întocmită şi
înaintată de către primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu,
precum şi raportul de specialitate nr. _____ din __.07.2017 întocmit şi înaintat
de către Autoritatea de autorizare;
Văzând avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al Comisiei pentru
administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. __ din 31.07.2017 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 31.07.2017
dat de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 16, alin (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art.
18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 privind transportul
public local, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. “d” şi alin. (6), lit. “a” pct. 14 din
Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, pct. 1, prcum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi
act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Traseului nr. 1 din anexa nr. 1B la H.C.L.
nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de
transport public local (modificată prin H.C.L. nr. 126/20.08.2015), conform
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman va aduce
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,
Ilie BOLOCA

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 31.07.2017

TRASEUL NR. 1
Pod Siret B. Dragoş 3 Pitici B. Dragoş Complex B. Dragoş D.C.A. B. Dragoş Abator B. Dragoş
Cojocărie B. Dragoş – R. Muşat - Cuza Vodă Poştă Cuza Vodă Ş. G. „A.I. Cuza” Cuza Vodă Ocol Silvic Roman
Cuza Vodă-Bd. Republicii - Ştefan cel Mare Gară Ştefan cel Mare C.T. “M. Costin”Corp A Ştefan cel Mare Fostul
Lic. Nr. 1 Ştefan cel Mare Mariko Inn Ştefan cel Mare Dedeman Ştefan cel Mare Grup Lemn Ştefan cel Mare
Atelier Vulcanizare Ştefan cel Mare SC Dolinex Ştefan cel Mare Gară Ştefan cel Mare-Bd. Republicii-Cuza Vodă
C.T.”Petru Poni” Corp B Cuza Vodă Muzeul de Istorie Cuza Vodă- Oituz-Sucedava P-ţa Centrală SucedavaRoman Muşat-Alexandru cel Bun Atlassib Alexandru cel Bun- Roman Muşat-B. Dragoş Cojocărie B. Dragoş Abator
B. Dragoş D.C.A. B. Dragoş Complex B. Dragoş 3 Pitici B. Dragoş Pod Siret.
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 12537 din 20.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008
privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport
public local
Prin hotărârea sus menţionată s-au aprobat inclusiv traseele privind
transportul public local de persoane prin curse regulate, avându-se în vedere
condiţiile socio-economice de la acea dată.
Ulterior s-au produs mai multe modificări privind numărul acestora,
nivelul redevenţei datorate, toate cu scopul de a le face cât mai atractive în
vederea delegării contractului de gestiune a acestui serviciu.
Actualmente mai sunt încheiate contracte de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pentru 2
trasee.
Având în vedere expierenţa celor 12 ani de când funcţionează transportul
public local de călători în subordinea administraţiei publice locale care arată că
acest tip de transport nu a fost niciodată atractiv pentru operatorii de transport,
propunem modificarea traseelor așa cum arată concret fluxul de călători stabilit
în decursul anilor.
Pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin
vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU
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Emitent: AUTORITATEA DE AUTORIZARE
Nr. 12537 din 20.07.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind
aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

În anul 2007 a fost promulgată Legea nr. 92, legea transportului public
local de călători care prevede că acest serviciu este de utilitate publică şi trebuie ca un
număr cât mai mare de cetăţeni să beneficieze de el.
Prin modificarea acestui traseu se urmăreşte acoperirea zonelor pentru
care sunt cereri de transport în comun astfel încât operatorul de transport care
operează pe acesta să acopere cheltuielile de exploatare.
Având în vedere că bugetul local nu poate susține prin subvenții
serviciul de transport public local de persoane, trebuie venit în sprijinul operatorului
de transport care solicită modificarea pentru ca acesta să fie profitabil.

AUTORITATEA DE AUTORIZARE,
Inspector Lucian GHERCĂ

