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Anexa nr. 1 la H.C.L.   
nr. 51 din 26.05.2005      

 
 

Regulament de organizare �i func�ionare a serviciilor regulate 
 de transport publiclocal de c�l�tori 

  
 
                                                     Capitolul I 
 
Art.1. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea principiilor,procedurilor �i regulilor de 
func�ionare a transportului public local de c�l�tori pe teritoriul municipiului Roman. 
Art.2. Stabilirea normelor de organizare �i func�ionare a transportului public local de 
c�l�tori are la baz� urm�toarele principii: 

a) respectarea drepturilor �i intereselor legitime ale c�l�torilor 
b) asigurarea deplas�rii în condi�ii de siguran�� �i confort 
c) protec�ia mediului 
d) tratamentul egal �i nediscriminatoriu pentru to�i utilizatorii 
e) servicii de calitate în condi�iile unor tarife accesibile pentru c�l�tori 
f) administrarea eficient� a bunurilor proprietate public� 
g) dezvoltarea durabil� 
h) asigurarea competi�iei între operatori �i deschiderea pie�ei 
i) asigurarea transparen�ei în ceea ce prive�te delegarea gestiunii serviciului �i 

stabilirea tarifelor 
j) asigurarea continuit��ii serviciului 

 
Art.3. (1) Se consider� transport public local de c�l�tori,transportul de persoane care 
îndepline�te cumulativ urm�toarele: 

a) este efectuat pe raza teritorial-administrativ� a Municipiului Roman 
b) se execut� pe trasee �i cu programe de circula�ie prestabilite.Programele de 

circula�ie se stabilesc de c�tre compartimentul de specialitate din cadrul 
Prim�riei Municipiului Roman,�inându-se seama de propunerile persoanelor 
fizice �i juridice,avându-se totodat� în vedere asigurarea fluxului de c�l�tori pe 
toat� durata zilei �i acoperirea întregului necesar de transport de pe raza 
municipiului Roman 

(2) Transportul special urban de persoane se consider� transport public local de     
c�l�tori dac� îndepline�te condi�iile prev�zute la art.3 alin.(1). 

     În conformitate cu legisla�ia în vigoare,transportul special urban de persoane    
trebuie s� îndeplineasc� �i urm�toarele condi�ii: 

a) transportul se desf��oar� numai pe teritoriul Municipiului Roman pe baz� de 
contract încheiat între operatorul de transport autorizat �i o ter�� persoan� 
juridic� pentru transportul tur-retur,de la domiciliu la locul de munc�. 

b) contractul trebuie s� cuprind�: 
- programul de circula�ie avizat de compartimentul de specialitate din cadrul 

Prim�riei Roman 
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- tipul de legitima�ie de c�l�torie emis de persoana juridic� care a angajat 
operatorul de transport �i pe baza c�reia se face transportul c�l�torilor 

c) programul de circula�ie trebuie s� cuprind�: 
- traseul 
- punctele de cap�t de traseu 
- punctele intermediare de îmbarcare-debarcare 
- ritmicitatea (orele de plecare-sosire la capetele de curs� �i în sta�iile de pe 

traseu) 
d) este interzis� operatorilor de transport ce desf��oar� transport regulat special 

urban de persoane folosirea legitima�iilor de c�l�torie valabile pentru 
transportul public local de c�l�tori. 

Art.4. Compartimentul de specialitate din cadrul Prim�riei Roman va �ine un registru 
special în care se vor eviden�ia toate mijloacele de transport ce execut� transport public 
urban de c�l�tori. 
Art.5. Prim�ria Roman prin compartimentul de specialitate,este abilitat� s� organizeze,s� 
reglementeze,s� monitorizeze �i s� controleze executarea transportului public local de 
c�l�tori. 

În acest scop se vor lua urm�toarele m�suri: 
a) înfiin�area unei baze de date privind nevoia local� de transport public de 

c�l�tori 
                  -evaluarea fluxurilor locale de c�l�tori 

-evaluarea fluxului de c�l�tori în tranzit 
-evaluarea perioadelor de vârf (aglomera�ie maxim� �i minim�) în 

decursul unei zile,s�pt�mâni,luni �i an. 
b) stabilirea num�rului de trasee la nivelul Municipiului Roman 
c) stabilirea num�rului de curse �i ritmicitatea acestora pe fiecare traseu func�ie de 
evalu�rile f�cute la lit.a  
d) organizarea concesion�rii transportului public local de c�l�tori operatorilor 
autoriza�i 
e) asigurarea urm�ririi în trafic a modului cum mijloacele de transport execut� 
transportul c�l�torilor 
f) urm�rirea îndeplinirii condi�iilor de protec�ie a mediului 
g) asigurarea tip�ririi,difuz�rii �i controlului legitima�iilor de c�l�torie 
h) urm�rirea desf��ur�rii transportului public local de c�l�tori în ceea ce prive�te: 

-condi�iile de regularitate 
-condi�iile de confort 
-condi�iile de siguran�� 
-condi�iile de igien� 
-respectarea graficelor în trafic 

i) asigurarea �i urm�rirea folosirii surselor de finan�are necesare acord�rii de 
facilit��i categoriilor defavorizate ale popula�iei 

Art.6. Prin hot�râre a CL Roman poate fi stabilit� subven�ionarea costului c�l�toriilor 
pentru persoane sau categorii de persoane defavorizate,stabilite conform legii. Contractul 
de concesionare va cuprinde clauze privitoare la subven�ionarea transportului public local 
de c�l�tori,în condi�iile legii,de c�tre CL �i/sau operatorul de transport respectiv. 
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Capitolul II 
ORGANIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE C�L�TORI 
 
 

Art.7. Transportul public local de c�l�tori la nivelul Municipiului Roman este organizat 
sub form� de trasee care acoper� întreaga suprafa�� teritorial-administrativ� a municipiului 
conform proiectelor de traseu (Anexa 1A). 
Art.8. Înfiin�area de trasee noi se face la ini�iativa CL sau a operatorului de transport,dar 
numai cu aprobarea CL Roman. 
Art.9. Desfiin�area unui traseu se face la ini�iativa operatorului de transport,cu consultarea 
participan�ilor la trafic pe traseul respectiv �i cu aprobarea CL Roman. 
Art.10. Modificarea traseelor sau a programelor de circula�ie se face de c�tre autoritatea 
local�,dac� aceasta este justificat� din punct de vedere tehnic,economic �i social. 
Art.11. Rela�ia între autoritatea administra�iei publice locale �i operatorii de transport 
public local de c�l�tori se bazeaz� pe rela�ii contractuale,stabilite prin contractul de 
concesiune a serviciului de transport public local de c�l�tori. 
Art.12. Concesionarea transportului public local de c�l�tori se face pe întreaga re�ea de 
trasee interne existente la aceast� dat� pe raza administrativ-teritorial� a municipiului 
Roman,conform Anexei 1A. 
Art.13. Concesionarea execut�rii serviciului de transport public local de c�l�tori,se va face 
pe grupe de trasee sau pe fiecare traseu în parte. 
Art.14. Transportul public local de c�l�tori este o activitate de interes local �i anume nu se 
poate extinde în afara municipiului Roman. 
Art.15. Operatorii de transport public local de c�l�tori au obliga�ia s� respecte atât 
reglement�rile specifice aprobate de CL Roman,cât �i reglement�rile privind executarea 
transportului public de c�l�tori elaborate de MAI �i MTCT. 
Art.16. a)Legitima�iile de c�l�torie (biletele) vor fi realizate în regim special de c�tre 
compartimentul de specialitate din cadrul Prim�riei Roman �i vor fi repartizate contra cost 
operatorilor de transport.   

b)Autoriza�iile de c�l�torie gratuite vor fi asigurate �i distribuite de c�tre 
compartimentul de specialitate din cadrul Prim�riei Roman numai persoanelor cu 
domiciliul stabil în Municipiul Roman care au acest drept legal �i categoriilor de persoane 
stabilite prin hot�râri ale CL Roman. 

c)Contravaloarea autoriza�iilor de c�l�torie gratuit� va fi suportat� de la bugetul 
local �i virat� operatorului de transport care efectueaz� transport public local de persoane 
pe respectivele trasee. 

d)Forma �i con�inutul legitima�iilor de c�l�torie precum �i a autoriza�iilor de 
c�l�torie gratuite vor fi reglementate ulterior. 

 
 

Capitolul III 
                                       DREPTURI �I OBLIGA�II 
 
Art.17. Drepturile �i obliga�iile c�l�torilor 
           (1)Drepturile c�l�torilor 
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a)C�l�torii au dreptul,f�r� discriminare,de a beneficia de transport public local de 
c�l�tori,pe toate mijloacele de transport în comun, pe raza teritorial-administrativ� a 
Municipiului Roman. 

b)C�l�torii au dreptul de acces la informa�iile publice cu privire la transportul 
public local de c�l�tori. 

c)C�l�torii au dreptul de a fi informa�i de hot�rârile CL Roman cu privire la 
transportul public local de c�l�tori. 

(2)Îndatoririle c�l�torilor 
a)S� achite contravaloarea transportului numai pe baza costului imprimat lizibil pe 

legitima�ia de c�l�torie. 
b)S� respecte integritatea mijloacelor de transport 
c)S� prezinte la control legitima�ia de c�l�torie valabil� 
d)S� nu agreseze fizic sau verbal conduc�torul mijlocului de transport,organele de 

control,ceilal�i c�l�tori. 
Art.18. Drepturile �i îndatoririle operatorilor de transport 

(1)Drepturile operatorilor de transport 
a)S� participe la orice licita�ie privind concesionarea transportului public local de 

c�l�tori. 
b)S� beneficieze de clauze contractuale în condi�ii egale �i nediscriminatorii în 

raport cu al�i operatori. 
c)S� beneficieze de dreptul de preem�iune în cazul reînnoirii contractului de 

concesiune. 
d)S�-�i acopere cheltuielile �i s� realizeze un beneficiu minim acceptat,prin 

aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului concesionat. 
e)S� solicite renegocierea contractului de concesiune în cazul în care continuarea 

activit��ii de transport ar conduce la crearea de prejudicii semnificative. 
f)S� beneficieze de subven�ii din partea CL pentru gratuit��ile acordate diferitelor 

categorii de participan�i la trafic în conformitate cu legile sau hot�rârile de consiliu 
valabile. 

(2)Îndatoririle operatorilor de transport 
a)S� deserveasc� to�i c�l�torii,f�r� discriminare,pe traseele cuprinse în contractul 

de concesiune. 
b)S� respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la 

indicatorii de performan�� stabilite de CL. 
c)S� respecte regulile asumate prin contractul de concesiune. 
d)S� asigure accesul la toate informa�iile necesare în vederea 

verific�rii,evalu�rii,func�ion�rii �i dezvolt�rii transportului public local de c�l�tori. 
e)Firma sub care lucreaz� operatorul de transport s� de�in� autoriza�ie de 

func�ionare pe profil de activitate eliberat� de Prim�ria Roman. 
   f) S� nu agreseze fizic sau verbal c�l�torii sau organele de control. 

Art.19.Autorizarea operatorilor de transport de�in�tori ai licen�elor eliberate de ARR se 
face de c�tre o comisie de autorizare numit� de prefect,în conformitate cu OG 86/2001 
aprobat� �i modificat� prin Legea 284/2002 �i HG 828/2003. 
Art.20. Atribu�iile,drepturile �i obliga�iile autorit��ilor publice locale 

(1)Atribu�iile autorit��ii publice locale 
Autorit��ile administra�iei publice locale au competen�� exclusiv� cu privire la 

asigurarea,coordonarea �i monitorizarea transportului public local de c�l�tori. 
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a)Stabilesc programele de reabilitare,extindere �i modernizare a infrastructurii 
rutiere la nivelul Municipiului Roman. 

b)Aprob� studiile de fezabilitate privind reabilitarea,modernizarea �i extinderea 
dot�rilor publice aferente transportului public local de c�l�tori. 

c)Aprob� asocierea intercomunal� în vederea efectu�rii unui transport public local 
de c�l�tori civilizat,�i a leg�rii ora�ului cu localit��ile limitrofe. 

d)Aprob� concesionarea transportului public local de c�l�tori. 
e)Aprob� facilit��i operatorilor de transport pentru încurajarea dezvolt�rii 

transportului public local de c�l�tori. 
f)Aprob� �i modific� tarifele pentru transportul public local de c�l�tori. 
g)Stabile�te subven�ia ce se pl�te�te de la bugetul local operatorului de transport 

pentru gratuit��ile acordate de acesta c�l�torilor. 
(2)Drepturile administr�iei publice locale 
a)s� aprobe ajust�rile de tarif  propuse de c�tre operatorul de transport public local 

de c�l�tori 
b)s� sanc�ioneze operatorul de transport public local de c�l�tori,în cazul în care 

acesta nu opereaz� la parametrii de eficien�� la care s-a obligat prin contractul de 
concesiune 

c)în cazul unor abateri deosebite,autorit��ile publice locale pot rezilia contractul de 
concesiune a transportului public local de c�l�tori �i solicit� comisiei de autorizare 
retragerea autoriza�iei operatorului cu care au contract de concesiune  

(3)Obliga�iile autorit��ilor administra�iei publice locale 
a)asigurarea unui tratament egal �i nediscriminatoriu pentru to�i operatorii de 

transport public local de c�l�tori �i a unui mediu de afaceri concuren�ial transparent 
b)p�strarea confiden�ialit��ii informa�iilor,altele decât cele publice,cu privire la 

activitatea operatorilor de transport public local de c�l�tori 
c)achitarea subven�iilor prev�zute de lege �i convenite prin contractul de 

concesiune 
Art.21.(1)Contractele de concesiune a transportului public local de c�l�tori vor 
cuprinde,dup� caz,clauze privitoare la: 

a)cantitatea �i calitatea serviciului prestat �i la indicatorii de performan�� 
b)trasee 
c)orarul de func�ionare,pe zile �i ore �i ritmicitatea serviciului 
d)tarifele practicate �i modul de încasare a subven�iei,dac� este cazul 
e)modul de indexare a tarifelor 
f)r�spunderea contractual� 
g)politica de men�inere �i recalificare a for�ei de munc�,precum �i protec�ia 

acesteia,pe durata valabilit��ii contractului respectiv 
h)for�a major� 
i)durata contractului 
j)rezilierea contractului 
k)condi�iile în care programele de circula�ie pot fi modificate 
(2)Durata contractului de concesiune a transportului public local de c�l�tori se 

stabile�te de c�tre CL Roman �i nu poate fi mai mic� de 5 ani. 
(3)Operatorul de transport,titularul contractului de concesiune are drept de 

peemp�iune dac� particip� la o nou� licita�ie privind concesionarea transportului public 
local de c�l�tori. 
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(4)Pierderea valabilit��ii licen�ei de transport sau a autoriza�iei operatorului de 
transport are drept consecin�� anularea contractului de concesiune. 
Art.22.Compartimentul de specialitate privind transportul public local de c�l�tori din 
Prim�ria Roman are urm�toarele atribu�ii: 

a)concesionarea serviciului de transport public local de c�l�tori 
b)crearea unui sistem rela�ional cu operatorii de transport,c�l�torii,alte institu�ii ale 

statului 
c)tip�rirea,gestiunea �i distribu�ia legitima�iilor de c�l�torie 
d)întocmirea documenta�iilor solicitate de CL Roman 
e)stabilirea re�elei de trasee de transport public local de c�l�tori,precum �i a 

programelor de circula�ie pentru fiecare traseu 
f)urm�rirea modului de respectare �i îndeplinire a obliga�iilor contractuale asumate 

de operatorii de transport autoriza�i 
g)stabilirea modului de formare a tarifelor �i a modului de respectare a acestora de 

c�tre operatorii de transport 
h)urm�rirea modului de subven�ionare a transportului �i a categoriilor de c�l�tori 

care pot beneficia de aceste subven�ii sau de gratuit��i 
i)urm�rirea modului cum sunt �inute  eviden�ele contabile ale operatorilor de 

transport care beneficiaz� de subven�ii 
j)controlul operatorilor de transport privind continuitatea în respectarea criteriilor 

pe baza c�rora s-a realizat autorizarea acestora,precum �i respectarea contractelor de 
concesiune �i a caietelor de sarcini 

k)întocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea,modernizarea sau 
extinderea transportului local �i a infrastructurii aferente 

l)întocmirea regulamentului de desf��urare a transportului public local de c�l�tori 
m)�inerea eviden�ei în Registrul special al mijloacelor de transport �i al inspec�iilor 

tehnice periodice valabile 
n)analizarea permanent� a modului de îndeplinire a indicatorilor de performan�� 

de c�tre operatorii de transport 
  
 
 
Capitolul IV 

                      SANC�IUNI �I CONTRAVEN�II   
 

Art.23.Pe toat� durata activit��ii,operatorii de transport public local de c�l�tori pot fi 
supu�i controlului în ceea ce prive�te respectarea prevederilor prezentului regulament de 
c�tre autoritatea administra�iei publice locale prin serviciul de specialitate. 
Art.24.Constituie contraven�ie,dac� nu a fost s�vâr�it� în astfel de condi�ii încât s� 
constituie infrac�iune,potrivit CP �i se sanc�ioneaz� cu amend� urm�toarele fapte: 

a)nerespectarea traseelor �i a programelor de circula�ie,în transportul public local 
regulat de c�l�tori,de c�tre operatori se sanc�ioneaz� cu amend� de la 3.000.000 lei la 
10.000.000 lei; 

b)utilizarea altor mijloace auto de transport de c�l�tori decât cele stabilite prin 
contractul de concesiune �i caietul de sarcini se sanc�ioneaz� cu amend� de la 1.000.000 
lei la 5.000.000 lei; 
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c)utilizarea altor tipuri de legitima�ii de c�l�torie decât a celor stabilite prin 
contractul de concesiune se sanc�ioneaz� cu amend� de la 10.000.000 lei la 20.000.000 
lei ; 

d)neoprirea în sta�iile prev�zute sau nerespectarea programului de circula�ie se 
sanc�ioneaz� cu amend� de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei; 

e)nerespectarea prevederilor privind desf��urarea transportului în condi�ii de 
siguran��,confort �i regularitate se sanc�ioneaz� cu amend� de la 2.500.000 lei la 5.000.000 
lei; 

f)nerespectarea condi�iilor de igienizare a mijloacelor de transport �i a protej�rii 
mediului se sanc�ioneaz� cu amend� de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; 

g)nerespectarea prevederilor caietului de sarcini �i a contractului de concesiune se 
sanc�ioneaz� cu amend� de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. 

Dispozi�iile prezentului articol se completeaz� cu prevederile OG nr.2 din 2001 
privind regimul juridic al contraven�iilor,astfel cum a fost aprobat� cu modific�ri prin 
Legea nr.180 din 2002 cu modific�rile ulterioare. 

 
  

  
 
 
 

   


