ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 51 din 27.03.2008
Privind modificarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 5158 din 18.03.2008 întocmită de Compartimentul
Transport Public Local – Autoritatea de Autorizare şi înaintată de Primarul municipiului Roman;
Văzând avizul favorabil nr. 14 din 26.03.2008 al Comisiei pentru administaţie publică
locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5895 din 27.03.2008 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007, art. 16, alin. 1, art. 17, alin. 1, lit. „c” şi
„i”, art. 18, alin. 1, lit. “d”, art. 28, alin. “2” privind transportul public local, ale art. 4, lit. „e” din
Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 353/2007, ale art. 5, alin. 3, lit. „e” din Ordinului preşedintelui
A.N.R.S.C. nr. 263/2007 precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, pct. 1, 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea articolului 10 din H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public localcare va avea următorul conţinut:
“Nivelul minim al redevenţei pentru delegarea gestiunii prin negociere directă va fi în
cuantum de 3,5 euro/zi calendaristică/autovehicul.
Pentru contractele de concesiune a transportului public local de călători valabil încheiate
până la aprobarea prezentei hotărâri, redevenţa se va modifica începând cu data de 10.04.2007 şi va
fi în cuantum de 3,5 euro/zi calendaristică/autovehicul”.
Art.2 Se aprobă modificarea traseelor nr. 2 şi 3 din Anexa nr. 1 B, conform Anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art.3 Compartimentul Transport Public Local împreună cu Direcţia Impozite şi Taxe Locale
din cadrul Municipiului Roman vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman,
persoanelor şi autorităţilor interesate.
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