ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 70 din 29.05.2014
privind aprobarea Raportului de evaluare al Comisiei de evaluare şi
atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public local prin curse regulate unui operator de transport

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 9378 din 21.05.2014 întocmită de către
domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de specialitate nr. 9379
din 21.05.2014 întocmit de către Compartimentul Transport Public Local - Autoritatea
de autorizare ;
Văzând avizul favorabil nr. 21 din 29.05.2014 al Comisiei pentru administaţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 73 din 29.05.2014 al Comisiei
juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 9846 din 29.05.2014 dat de către
secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1, ale art. 17, alin. 1, lit. “h”, ale art.
23, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, ale art. 54, lit.
„b” din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 353/2007, ale art. 5, alin. 1, ale art. 30,
alin. 2, ale art. 34 din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007, precum şi cele
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 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act
normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare
în urma negocierii directe cu operatorul de transport S.C. Anca Transport S.R.L.
Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă atribuirea contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorului de
la articolul 1.
Art. 3. Compartimentul Transport Public Local - Autoritatea de
autorizare 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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