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HOTĂRÂRE 
 

Nr. 176 din 19.12.2014 

 
privind eliberarea unor licenţe de traseu pentru transport public 

local de persoane prin curse regulate speciale 

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 18502  din  18 .11.2014 iniţiată de 

către dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 18503 din 18.11.2014 întocmit de către  Autoritatea de 

autorizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 49 din 19.12.2014 al Comisiei pentru 

administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 181 din 19.12.2014 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20340 din 19.12.2014 dat 

de către secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1 şi art. 17, alin. 1, lit.”p” din 

Legea nr. 92/2007R, privind transportul public local, ale art. 4, lit.”h” şi art. 31, 

alin. 1^1 din Ordinul  353/2007R pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

serviciilor de transport public local nr. 92/2007R, 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 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu pentru serviciul de transport 

public local prin curse regulate special, conform anexelor nr. 1 - 3 la prezenta 

hotărâre, pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat 

cu beneficiarul, dar nu mai mult de 3 ani, după prezentarea documentului de plată a 

tarifului de eliberare.  
 

Art. 2. Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman 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,          Secretarul Municipiului Roman, 

          Vasile MOCANU                                         Gheorghe CARNARIU  


