
 

 

  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 22.08.2019 

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

transport public local 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând Referatul de aprobare nr. 15281 din 08.08.2019 întocmit şi 

înaintat de către primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi 
raportul de specialitate nr. 15377 din 09.08.2019 întocmit şi înaintat de către 

Autoritatea de autorizare; 
Având în vedere cererea nr. 2992/28.06.2019 înregistrată la Municipiul 

Roman cu numărul 12760/01.07.2019 formulată de S.C. Pristyl S.R.L. Roman 

prin care a solicitat modificarea unui traseu; 
Văzând avizul favorabil nr. __ din 22.08.2019 al Comisiei pentru 

administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 22.08.2019 
dat de către secretarul general al municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 
18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2) din Legea nr. 92/2007R privind transportul 
public local, ale art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe 

drumurile publice, precum şi ale art. 129, alin (2), lit. d și alin.(7), lit. n) și s) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) 

din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se  modifică Anexa 1B la H.C.L. nr. 18/2008, modificată prin 

H.C.L. nr. 234/2018, respectiv traseul 1 se modifică și va avea configurația 

conform anexei la prezenta hotărâre. 
 



 

 

Art. 2. Se completează Anexa 1B la H.C.L. 18/2008, modificată prin 

H.C.L. 234/2018, cu următoarea mențiune: 
 

  “Pentru traseele 1, 2, 3 și 5 pe sectorul Centrul Comercial Value - Alee 
Centrul Value-Ștefan cel Mare - Socar - Ștefan cel Mare - C.T. Miron Costin 
Corp A - Ștefan cel Mare – Marsat - Ștefan cel Mare - Fostul Liceu nr. 1 - 
Ștefan cel Mare - Mariko Inn - Ștefan cel Mare - Centrul Comercial 
Dedeman, se va circula în intervalul orar 530- 800 și 15

00-1600
”. 

    
Art. 3. Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman va aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
         
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                        Secretarul general al municipiului Roman, 
 Dragoș-Viorel MOROȘANU                             Gheorghe CARNARIU 

 
 
 



 

 
                                                          Anexa la H.C.L. nr. __  din 22.08.2019 

 
 
 
 
 

TRASEUL NR. 1 
 

  
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 pe 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 pe str. Anton Pann, la dreapta pe Bdul. Republicii, la dreapta pe Bdul. 
Roman Musat, la stanga pe str. Mihai Viteazul, 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. 
 

Traseul se va devia în cazul lucrărilor de reparație a străzilor înscrise în 

traseu.  



 

 

                   
   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 15281 din 08.08.2019                           
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiect 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 S.C. 
Pristyl S.R.L. Roman. 

Operatorul a solicitat prin adresa nr. 2992/28.06.2019 modificarea 
traseului nr. 1. Acest traseu, așa cum este configurat în prezent, nu este 
concesionat și se propune pentru îmbunătățirea serviciilor de transport public 

local în municipiul Roman o linie de transport pe ruta Colegiul Tehnic 
Danubiana -Dedeman și care să aibă 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 - ColegiulTehnic Danubiana. 

 
Acest traseu urmează a fi delegat operatorului cu respectarea procedurii 

legale. 
 

Față de cele prezentate vă rog să vă pronunțați prin vot. 
 

Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către S.A.C.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate.. 
 
 
 

                                            Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 



 

 

                    
   MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1   www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: AUTORITATEA DE AUTORIZARE 
Nr. 15377 din 09.08.2019                           E-mail: transport1@primariaroman.ro  
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
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 

 
Din punct de vedere al oportunității: 
 

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 S.C.  
Pristyl S.R.L. 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 Mărtinaș - 
la dreapta pe Bdul. Nicolae Bălcescu - la stânga pe str. Petru Rareș la stânga 

pe str. Nicolae Bălcescu – la stânga pe str. Ion Luca Caragiale - la dreapta pe 
str. Bucovinei - la dreapta pe strada Miron Costin, la stânga pe str. Petru Rareș 

- la dreapta str. Ștefan cel Mare, la stânga pe str. Sucedava, la stânga pe 

str.Aprodu Arbore, la stânga pe Bdul. Roman Mușat, la dreapta pe str. 

Dobrogeanu Gherea, la dreapta str. Tineretului, la stânga pe str. Smirodava, la 
stânga str. C.A.Rosetti, la dreapta pe str. Mihai Eminescu, la dreapta pe str. 
Tudor Vladimirescu, la dreapta pe str. Gloriei, la stânga pe str. Smirodava, la 
stânga pe Bulevardul Republicii, la dreapta pe str. Tudor Vladimirescu, la 
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stânga pe str. Spiru Haret, la dreapta pe str. Siretului, la stânga pe strada 
Martir Cloşca, la stânga str. Anton Pann, la dreapta pe Bdul. Republicii, la 

dreapta Bdul. Roman Mușat, la stânga pe str. Mihai Viteazul, la dreapta pe str. 

Stefan cel Mare - Complex Comercial Dedeman. 
Pe retur: Complex Comercial Dedeman - la dreapta pe str. Stefan cel 

Mare, la stânga pe strada Mihai Viteazul, la dreapta pe Bdul. Roman Mușat, la 

stânga pe Bdul. Republicii, la stânga pe str. Anton Pann, la dreapta pe str. 
Martir Cloşca, la dreapta pe str. Siretului, la stânga pe str. Spiru Haret, la 
dreapta pe str. Tudor Vladimirescu, la stânga pe Bdul. Republicii, la dreapta pe 
str. Smirodava, la dreapta pe str. Gloriei, la stânga pe str. Tudor Vladimirescu, 
la stânga pe str. Mihai Eminescu, la dreapta pe str. Tineretului, la stânga pe str. 
Dobrogeanu Gherea, la stânga pe Bdul. Roman Mușat, la dreapta pe str. 

Aprodu Arbore, la dreapta pe str. Sucedava, la dreapta pe str. Stefan cel Mare, 
la stânga pe str. Petru Rareș, la dreapta pe str. Miron Costin, la stânga pe str. 

Bucovinei, la stânga pe str. Ion Luca Caragiale, la dreapta pe str. Nicolae 
Bălcescu, la stânga pe Str. Dumitru Mărtinaș – Colegiul Tehnic Danubiana. 

Acest traseu urmează a fi delegat operatorului cu respectarea procedurii 

legale. 
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

În speță sunt incidente dispozițiile Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale. 
 
 

                            AUTORITATEA DE AUTORIZARE, 
Inspector Lucian GHERCĂ  


