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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 66 din 30.03.2009 

 
Privind modificarea H.C.L. nr. 155 din 30.10.2008  pentru Aprobarea 

Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a transportului public în 
regim taxi, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului detransport în regim de taxi şi componenţei Comisiei speciale pentru 

încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 
public în regim de taxi 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinînd expunerea de motive nr.  4864 din 17.03.2009  iniţiată de către prof. 
Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi Raportul de 
specialitate nr. 4865 din 17.03.2009 întocmit de către Compartimentul Transporturi – 
Autoritatea de Autorizare ; 

Văzând avizul favorabil nr. 24 din 30.03.2009 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală,  Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 64 din 30.03.2009 al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5695 din 30.03.2009 dat de Secretarul 
Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi, modificată prin Legea nr. 265 /2008, 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 şi ale art. 115, alin.1, lit. „b” din acelaşi act normativ: 
                                   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea articolului 33 din anexa nr. 2 a H.C.L. nr. 
155/2008 pentru Aprobarea Contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a 
transportului public în regim taxi, a Caietului de sarcini-cadru pentru atribuirea în 
gestiune delegată a serviciului detransport în regim de taxi şi componenţei Comisiei 
speciale pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de 
transport public în regim de taxi, după cum urmează: 
 „Transportatorii autorizaţi pot achiziţiona documentaţia de atribuire de la 
Autoritatea de Autorizare în Transport  Roman contra sumei de 75 de lei.” 
 

Art. 2 Comisia specială pentru încheierea contractelor de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului de transport public în regim de taxi va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
          Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 
                   Consilier,                                                                   Secretar, 
 Ing. George-Alexandru BĂLAN                              Jurist Gheorghe CARNARIU 


