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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 33 din 31.03.2006 

 
Privind modificarea HCL nr. 51/26.05.2005 privind aprobarea concesionării 

serviciilor regulate de transport public local de călători 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 13234 din 23.03.2006 întocmită şi 
înaintată de Serviciul Relaţii Publice, Transport Public Local - Compartimentul 
transport public local ; 

Văzând avizul favorabil nr. 10 din 29.03.2006 al Comisiei pentru 
administraţie publică locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13568 din 
27.03.2006 dat de către secretarul municipiului Roman ; 

Având în vedere prevederile H.G. 828/2003 pentru aplicarea O.G. nr. 
86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, precum şi ale 
art. 38 lit. ,,g” şi ,,i” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,; 

În temeiul art. 46 pct. 1 din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 51/26.05.2005 privind aprobarea 
concesionării serviciilor regulate de transport public local de călători după cum 
urmează : 

� Graficul de circulaţie precum şi traseele 2,3 şi 9 din Anexa nr. 1A a H.C.L 
nr. 51/26.05.2005 vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

� După articolul 4 se introduce articolul 41 ce va avea următorul conţinut : 
 „Art. 41 – Se aprobă Regulamentul privind modul şi condiţiile de asigurare şi 
monitorizare, de către serviciul specializat de transport public local de călători a 
legitimaţiilor de călătorie, conform anexei nr. 3  la prezenta hotărâre.” 
� Anexa nr. 3 a H.C.L nr. 51/26.05.2005 va avea conţinutul prevăzut în anexa 

nr. 2 la prezenta hotărâre. 
� După articolul 41 se introduce articolul 42 ce va avea următorul conţinut : 
„Art. 42 – Se aprobă ca redevenţa să fie în cuantum de 5 euro/zi/autovehicul.” 
 

Art.2. Primarul Municipiului Roman prin serviciile publice de specialitate 
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,                                                Contrasemnează, 

Consilier,                                                                  Secretar, 
        Dr. Elena CHIŢIMUŞ                                     Jurist Gheorghe CARNARIU 


