ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. __ din 31.07.2017
privind aprobarea unei staţii de transport rutier public de persoane prin
curse regulate în trafic judeţean

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN ;
Examinând expunerea de motive nr. 12868 din 26.07.2017 întocmită şi
înaintată de către Primarul municipiului Roman – Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul
de specialitate nr. 12869 din 26.07.2017 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. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195 / 2002R privind
circulaţia pe drumurile publice, ale art. 6, alin. (2) din H.G. nr. 1391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, ale art. 3, pct. 37 din O.G. nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere,
ale art. 22, art. 35*) alin. (2) din O.G. nr. 43 / 1997R privind regimul drumurilor şi cele
ale art. 36, alin. (2), lit. “d” şi alin. (6), lit. “a”, pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, pct. 1, 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă staţia nr. 11 de transport rutier public de persoane prin curse
regulate în trafic judeţean conform anexei nr.1.
Art. 2 Autoritatea de autorizare împreună cu Direcţia Impozite şi Taxe Locale din
cadrul Municipiului Roman vor 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

STAŢII ŞI TRASEE PENTRU TRANSPORT REGULAT ÎN TRAFIC JUDEŢEAN

Nr.
stației

Denumirea staţiei

Descriere localizare

11

Pe str. Ștefan cel Mare - Gară

Pe str. Ștefan cel Mare la 59 m după colțul intersecției
cu str. Mihai Viteazu

AUTORITATEA DE AUTORIZARE,
Insp. Lucian GHERCĂ
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Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 12868 din 26.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei staţii
de transport rutier public de persoane prin curse
regulate în trafic judeţean
Având în vedere faptul că transportul rutier public de
persoane este reglementat pe mai multe tipuri, fiecare categorie
trebuind să îndeplinească propriile reguli, şi că sunt solicitări din
partea operatorilor de transport rutier public de persoane pentru toate
aceste categorii se impune adoptarea unei hotărâri pentru a fi în acord
cu legislaţia în vigoare.
Astfel prin adresa noastră nr. 6282/05.04.2017 s-a solicitat
Serviciului Rutier Neamţ avizul pentru o stație de transport rutier
public de persoane în trafic județean, aviz ce a fost obţinut cu adresa
nr. 3088/2017, acesta conţinând unele mici recomandări care vor fi
respectate la punerea în practică a proiectului.
Acestea fiind demersurile legale, rugăm domnii consilieri
să aprobe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650

Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro

Emitent: AUTORITATEA DE AUTORIZARE
Nr. 12869 din 26 .07 .2017

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unei staţii de transport rutier
public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean

Serviciul de transport rutier public de persoane este un serviciu de
utilitate publică, administrația locală având responsabilități multiple privind
desfășurarea acestuia.
Astfel O.U.G. nr. 195/2002R privind circulația pe drumurile
publice, prevede următoarele:
«(3) Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile
mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii,
cu avizul poliţiei rutiere.»
Deasemeni ORDONANŢA Nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere prevede:
„ (2) Autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora sunt
prevăzute staţii publice vor acorda avizul în vederea întocmirii programelor
de transport.”
Având în vedere aceste prevederi legale împreună cu solicitările
operatorilor de transport rutier public de persoane, se impune amenajarea
acestei stații de transport public de persoane.

Autoritatea de autorizare
Inspector Lucian GHERCĂ

