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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.
 nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de

transport public local

Prin  H.C.L.  nr.  18/2008  s-au  aprobat  Normele  Locale  în  domeniul  serviciului  de
transport  public  local,  inclusiv  traseele  pe care  se  desfășoară   transportul  public  local  de
călători în municipiul Roman.

Aceste trasee au fost modificate prin H.C.L. nr. 234/2018 iar în acest moment acest
serviciu este prestat pe traseele 2, 3, 5 de către operatorul SC Pristyl SRL Roman.
           Operatorul a solicitat prin adresa nr. 2992/28.06.2019 modificarea traseului 1. Acest
traseu,  așa  cum  este  configurat  în  prezent,  nu  este  concesionat  și  se  propune  pentru
imbunatirea serviciilor de transport public local in municipiul Roman o linie de transport pe
ruta Colegiul Tehnic Danubiana -Dedeman si care sa aiba următorul itinerariu:
Pe tur - Colegiul Tehnic Danubiana - înainte pe Str.Dumitru Martinas - la dreapta pe Bdul.
Nicolae Balcescu -  la stanga pe str.  Petru Rares la stanga pe str.  Nicolae Balcescu - la
stanga pe str. Ion Luca Caragiale - la dreapta pe str. Bucovinei - la dreapta pe strada Miron
Costin,  la stanga pe str. Petru Rares - la dreapta str. Stefan Cel Mare, la stanga pe str.
Sucedava, 1a stanga pe str.Aprodu Arbore, la stanga pe Bdul. Roman Musat, la dreapta pe
strada  Dobrogeanu  Gherea,  la  dreapta  str.  Tineretului,  la  stanga  pe  str.  Smirodava,  la
stanga  str.  C.A.Rosetti,  la  dreapta  pe  str.  Mihai  Eminescu,  la  dreapta  pe  str.  Tudor
Vladimirescu, la dreapta pe str. Gloriei, la stanga pe str. Smirodava, la stanga pe Bulevardul
Republicii, la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu, la stanga pe str. Spiru Haret, la dreapta pe
str. Siretului, la stanga pe strada Martir Cloşca, la stanga str. Anton Pann, la dreapta pe
Bdul. Republicii, la dreapta Bdul. Roman Musat, la stanga pe str. Mihai Viteazu, la dreapta
pe str. Stefan Cel Mare - Complex Comercial Dedeman.
Pe retur: Complex Comercial Dedeman - la dreapta pe str. Stefan cel Mare, la stanga pe
strada Mihai Viteazul, la dreapta pe Bdul. Roman Musat, la stanga pe Bdul. Republicii, la
stanga pe str. Anton Pann, la dreapta pe str. Martir Cloşca, la dreapta pe str. Siretului, la
stanga  pe  str.  Spiru  Haret,  la  dreapta  pe  str.  Tudor  Vladimirescu,  la  stanga  pe  Bdul.
Republicii, la dreapta pe str. Smirodava, la dreapta pe str. Gloriei, la stanga pe str. Tudor
Vladimirescu, la stanga pe str. Mihai Eminescu, la dreapta pe str. Tineretului, la stanga pe
str. Dobrogeanu Gherea, la stanga pe Bdul. Roman Musat, la dreapta pe str. Aprodu Arbore,
la dreapta pe str. Sucedava, la dreapta pe str. Stefan Cel Mare, la stanga pe str. Petru Rares,
la  dreapta pe  str.  Miron Costin,  la  stanga pe str.  Bucovinei,  la  stanga pe str.  Ion Luca
Caragiale, la dreapta pe str. Nicolae Balcescu, la stanga pe Str. Dumitru Martinas - Colegiul
Tehnic Danubiana.
 Acest traseu urmează a fi delegat operatorului cu respectarea procedurii legale.
   Pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin vot.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian Ovidiu MICU
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