
  R O M Â N I A 
J U D E Ţ U L   N E A M Ţ 

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L   L O C A L 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 76 din 30.04.2015 

 
privind aprobarea staţiilor de transport rutier public de persoane prin  

curse regulate în trafic judeţean, transport prin curse regulate speciale  

şi transport public local prin curse regulate 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând expunerea de motive nr. 6983 din 22.04.2015, întocmită şi 

înaintată de către primarul municipiului Roman – Laurenţiu Dan Leoreanu, 

precum şi raportul de specialitate nr. 6984 din 22.04.2015 întocmit şi înaintat de 

către Autoritatea de autorizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 20 din 30.04.2015 al Comisiei pentru 

administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 77 din 30.04.2015 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7575 din 30.04.2015 dat 

de către secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 5, alin (3) din O.U.G. nr. 195/2002R    

privind circulaţia pe drumurile publice, ale art. 6, alin (2) din H.G. nr. 

1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, ale art. 3, pct. 37 din O.G. nr. 27/2011 

privind transporturile rutiere, ale art. 22, art. 35*, alin. (2) din O.G. nr. 43/1997R 

privind regimul drumurilor şi cele 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, ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă staţiile de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate în trafic judeţean, conform Anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art. 2. Se aprobă staţiile de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate special, conform Anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Se aprobă staţiile de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate în trafic local, conform Anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 



 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 152/2008 

se abrogă. 
 

Art. 5. Autoritatea de autorizare împreună cu Direcţia Impozite şi Taxe 

Locale din cadrul Municipiului Roman vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 

     Consilier,            Secretarul Municipiului Roman, 

  Leonard ACHIRILOAEI                                           Gheorghe CARNARIU 


