
 

Page | 1  

  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. __ din 27.02.2019 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea  
Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, 

modificata și completata 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN ; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 3745 din 22.02.2019 înaintată de 
către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 3746 din 22.02.2019 întocmit de către Serviciul 
Autorizari Comercial Transporturi; 

Văzând avizul favorabil nr. __ din 27.02.2019 al Comisiei pentru 
administaţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil __ din 27.02.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate ____ din 27.02.2019 dat de 
către Secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 16, alin. 1, ale art. 17, alin. 1, lit. “c” şi 
„i”, ale art. 18, alin. 1, lit. “d”, ale art. 28, alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind 
transportul public local, ale art. 3 și 26 din Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 
272/2007, privind aprobarea Normeor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi 

modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane 
precum şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 
215/2001R  privind administraţia pulică locală; 

În temeiul art. 45, pct. 1 şi al art. 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi act 

normativ: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 101 din H.C.L. nr. 
18/14.02.2008, cu modificările și completările ulterioare,  ce va avea următorul 

conţinut: 
„Se aprobă valoarea biletului de 2,5 lei/ călătorie, începând cu 

01.03.2019.”  
Art. 3. Serviciul Autorizari, Comercial, Transport și operatorul serviciului 

public de transpot local de calatori, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  
 

        Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 
       Consilier,                             Secretarul Municipiului Roman, 
     Constantin HOLBAN                                           Gheorghe CARNARIU  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 
14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul 

serviciilor de transport public local- cu modificarile ulterioare 
  
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 18/2008, 

modificată ulterior prin H.C.L. nr. 51, 126 şi 185/2008, H.C.L. nr. 
139/2010, H.C.L. nr. 43 şi 154/2011, 150/2012, au fost aprobate 
normele locale în domeniul serviciilor de transport public local, 
precum şi preţul biletului de călătorie. 

Tariful actual, in cuantum de 2 lei/calatorie a fost aprobat 
prin H.C.L. nr. 150/2012, avându-se in vedere structura de tarif și 

realitațile economice de la data adoptarii. 
Prin cererea nr. 3744/22.02.2019, operatorul serviciului 

public de transport local de calatori, a solicitat actualizarea acestui 
tarif, în temeiul art. 4 lit. c și art. 11 din Contractul de delegare de 
gestiune.  

Analizand motivele invocate in cerere și raportat la  creşterea 
salariului minim pe economie,  a preţului carburantului, a cheltuielilor 

cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, cu inspecţiile 

tehnice periodice, cu anvelopele şi cu alte dotări tehnice, se impune 
actualizarea tarifului de calatorie, în sensul majorarii  acestuia de la 2 
lei la 2,5 lei .  

 

 Drept pentru care, rugăm domnii consilieri să analizeze şi să 

se pronunţe prin vot. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian Ovidiu Micu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18 din 14.02.2008 
aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local 

cu modificarile ulterioare 
 

Sub aspectul oportunitații.  
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 18/2008, modificată 

ulterior prin H.C.L. nr. 51, 126 şi 185/2008, H.C.L. nr. 139/2010, H.C.L. nr. 43 şi 

154/2011, 150/2012, au fost aprobate normele locale în domeniul serviciilor  de 
transport public local, precum şi preţul biletului de călătorie. 

Tariful actual, in cuantum de 2 lei/calatorie a fost aprobat prin H.C.L. 
nr. 150/2012, avându-se in vedere structura de tarif și realitațile economice de la 

data adoptarii. 
Prin cererea nr. 3744/22.02.2019, operatorul serviciului public de 

transport local de calatori, a solicitat actualizarea acestui tarif, în temeiul art. 4, lit 
c și art.11 din Contractul de delegare de gestiune.  

Analizand motivele invocate in cerere și raportat la  creşterea salariului 

minim pe economie, a preţului carburantului, a cheltuielilor cu asigurările 

obligatorii de răspundere civilă auto, cu inspecţiile tehnice periodice, cu 

anvelopele şi cu alte dotări tehnice, se impune actualizarea tarifului de calatorie, 
în sensul majorarii  acestuia de la 2 lei la 2,5 lei .  

 

Sub aspectul legalitații. 
Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, prevede că 

recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare se face 
prin tarife suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului şi prin finanţarea 
de la bugetele locale, cu condiţia de a se asigura şi un profit operatorilor de 
transport. 

Actualizarea tarifelor este reglementata contractual prin dispozițiile art.4 și 

art.11 din Contractul de delegare de gestiune a serviciului public, iar procedura 
de actualizare și modificare este reglementata de Ordinul 272/2007, normele-
CADRU privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane. 

  
Serviciul Autorizari Comercial Transporturi, 

Insp. Lucian GHERCĂ 


