R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 30.05.2018
privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinand expunerea de motive nr. 9846 din 21.05.2018 înaintată de
către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și
raportul de specialitate nr. 9847 din 21.05.2018 întocmit de către Direcția de
Asistență Sociala a municipiului Roman;
Vazand avizul favorabil nr. __ din 30.05.2018 al Comisiei pentru bugetfinante, avizul favorabil nr. ___ din 30.05.2018 al Comisiei Juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. ____ din 30.05.2018 dat de Secretarul Municipiului
Roman;
În conformitate cu prevederile art. 17, alin. 1, lit. „o”, din Legea
nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local;
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit.”a”, pct. 14 și
alin. (9), al art. 45, alin. (1) precum și al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administrația publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică anexa la H.C.L. nr. 55/2009 - Regulamentul privind
acordarea de gratuități pe transportul urban de călători pentru unele categorii de
persoane din municipiul Roman, după cum urmează:
Pct. 1, lit. „e” va avea urmatorul cuprins:
„Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 850 lei”.
Pct. 1, lit. „f” va avea urmatorul cuprins:
„Elevilor din Municipiul Roman care provin din familii al căror venit
pe membru de familie este mai mic de 850 lei”.
Pct. 3, alin. 1 va avea urmatorul cuprins:
„Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, și i se vor elibera
legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică”.

Pct. 3, alin. 2 va avea următorul cuprins:
„Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. d, e și g se vor elibera
legitimaţii lunare de călătorie valabile de luni până duminică.
 Pct. 4 se completează și va avea următorul cuprins:
„Eliberarea legitimatiilor de calatorie pentru transportul urban de
călători se face de către Direcția de Asistență Socială, la o data ulterioară
depunerii cererii . Cererea se va depune până pe data de 25 a lunii în curs
pentru luna următoare.”
Art. 2. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre,
conform legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009
Obiectivul esenţial al protecţiei sociale îl constituie reintegrarea categoriilor
sociale în viaţa normală, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile,
a scăderii perioadelor de criză, prin mobilizarea eforturilor proprii. Prin reglementări
juridice, protecţia socială pune în aplicare programe naţionale, regionale şi locale în
vederea asigurării unor ajutoare, indemnizaţii, alocaţii şi servicii sociale, destinate
persoanelor defavorizate.
Urmare desfășurarii activității de acordare a facilităților pe transportul urban de
călători stabilite prin H.C.L. nr. 55/2009, modificată și completată prin H.C.L. nr.
101/2009, H.C.L. nr. 19/2018 și H.C.L. nr. 16.02.2018 și a impactului social al
acestora asupra categoriilor de persoane din municipiul Roman, s-a constatat
necesitatea lărgirii ariei de acordare a acestor drepturi. Pensionarii cu venituri reduse
reprezintă un segment social vulnerabil, a căror situație economico-socială nu poate fi
ignorată. Prevenirea absenteismului și abandonului școlar, asigurarea egalității
șanselor si creșterea ratei de participare la educație a elevilor provenind din familii cu
venituri reduse, asigurarea unor condiții minime în scopul asigurării unei frecvențe
corespunzatoare reprezintă obiective sociale, care pot fi atinse prin implicarea activă a
autorităților locale.
În acest context, propun ca măsură de protecţie socială a pensionarilor și a
elevilor provenind din familii cu venituri reduse din Municipiul Roman, mărirea
plafonului până la care se acorda facilități pe transportul urban de călători la 850 lei pe
membru de familie. Legitimațiile de călătorie pentru transportul urban de călători se
vor elibera lunar pe baza de cerere, însoțită de actele doveditoare privind componența
familiei, veniturile realizate și calitatea de beneficiar a facilității pe transportul urban
de călători și vor fi valabile de luni pana duminică pentru pensionari și de luni până
vineri pe perioada cursurilor școlare pentru elevi.
Urmare celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului
Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/2009

Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri,
activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor,
grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate,
care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau
psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un
mod normal, decent de viaţă.
Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune,
programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient
pentru acele persoane şi grupuri, care din anumite motive nu pot dispune de
venituri, de resurse economice şi bunuri suficiente, de îngrijirea medicală, de
suport fizic sau moral, etc., sau acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor
vitale.
Autoritatea Publică Locală Roman a manifestat întotdeauna preocupări
reale pentru asigurarea bunului trai al romaşcanilor. Astfel, prioritar pentru
municipalitate a fost să găsească soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor
sociale vulnerabile în vederea depăşirii eventualelor situaţii de risc.
Urmare desfășurării activității de acordare a facilitatilor pe transportul
urban de călători stabilite prin H.C.L. nr. 55/2009, modificată și completată prin
H.C.L. nr. 101/2009, H.C.L. nr. 19/2018 și H.C.L. nr. 16.02.2018 și a
impactului social al acestora asupra categoriilor de persoane din municipiul
Roman, s-a constatat necesitatea lărgirii ariei de acordare a acestor drepturi.
Pensionarii cu venituri reduse reprezintă un segment social vulnerabil, a caror
situație economico-socială nu poate fi ignorată. Prevenirea absenteismului și
abandonului școlar, asigurarea egalității șanselor și creșterea ratei de participare
la educație a elevilor provenind din familii cu venituri reduse, asigurarea unor

condiții minime în scopul asigurării unei frecvențe corespunzatoare reprezintă
obiective sociale, care pot fi atinse prin implicarea activă a autoritaților locale.
Din acest considerent, propunem acordarea de facilități pe transportul
public de călători pentru pensionarii cu pensii lunare mai mici de 850 lei și
elevilor din Municipiul Roman care provin din familii al căror venit pe membru
de familie este mai mic de 850 lei .
Legitimațiile de călătorie pentru transportul urban de călători se vor
elibera lunar pe baza de cerere, însoțită de actele doveditoare privind
componența familiei, veniturile realizate și calitatea de beneficiar a facilitatii pe
transportul urban de calatori.
Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun.
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