ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 18 din 14.02.2008
Privind aprobarea normelor locale în domeniul
serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 1379 din 23.01.2008, întocmită de
Compartimentul Transport Public Local-Autoritatea de autorizare şi înaintată de
Primarul municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 5 din 14.02.2008 al Comisiei pentru administaţie
publică locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2867 din 14.02..2008 dat
de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, art. 20 alin (7), art. 21 alin (2),
art. 28 lit. a), privind transportul public local, ale Ordinului nr. 207/2007, art. 16 alin
(2), art. 42, al preşedintelui A.N.R.S.C., ale Ordinului 353/2007, art. 4 lit. d), art. 7,
art. 11 alin. (1), (4) şi (7), art. 14, art. 35 alin. (6), art. 39 alin. (1), al preşedintelui
A.N.R.S.C., ale Ordinului nr. 263/2007, art. 5 alin. (1), art. 8 lit. b), art. 17 alin. (1)(5), al preşedintelui A.N.R.S.C., şi 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 atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate prin negociere directă, până la
atribuirea tuturor celor 10 trasee din Anexa nr. 1 B la prezenta hotărâre, trasee care au
fost aprobate încă din 26.05.2006 prin H.C.L. nr. 51.
Art.2 Se aprobă
„Regulamentul pentru efectuarea serviciilor de transport
public local”, conform Anexei nr. 1, „Caietul de sarcini al serviciilor de transport
public local” conform Anexei nr. 1 A, anexă la regulament, care fac parte din
prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă traseele şi graficul de circulaţie pentru serviciul de transport
public local de persoane prin curse regulate, conform Anexei nr. 1 B, care face parte
din prezenta hotărâre.
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Art.4 Se aprobă componenţa comisiei de evaluare conform Anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă tarifele de eliberare a documentelor de transport emise de
către Autoritatea de autorizare conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă modelul Autorizaţiei de transport conform Anexei nr. 4 la
prezenta hotărâre precum şi condiţiile asociate care fac parte integrantă din
autorizaţie şi sunt anexă la aceasta.
Art.7 Se aprobă modelul Copiei conforme a autorizaţiei de transport conform
Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.
Art. 8 Se aprobă modelul Licenţei de traseu pentru transportul public local de
persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale conform Anexei nr. 6 la
prezenta hotărâre.
Hârtia va fi format A4 de culoare verde cu fond stema României (faţă).
Art.9 Se aprobă modelul caietului de sarcini al licenţei de traseu conform
Anexei nr.7.
Art.10 Se aprobă ca nivelul minim al redevenţei pentru delegarea gestiunii prin
negociere directă să fie în cuantum de 5 euro/zi/autovehicul.
Art.11
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr.
51/26.05.2005, H.C.L. nr. 33/31.03.2006 şi H.C.L. nr. 102/26.10.2006, se abrogă.
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