
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 

 

Nr. ___ din 22.08.2019 
 

privind aprobarea asigurării unui transport gratuit  
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 15425 din 
08.08.2019 iniţiat de dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, 
precum şi raportul de specialitate nr. 15425 din 09.08.2019 întocmit de către 

Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, 

Învățământ, Mass Media și I.T; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, 
sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. ____ din 22.08.2019 al 
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 22.08.2019 
dat de Secretarul general al municipiului Roman. 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și „d”, ale alin. (4), lit. „a 

, ale alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”,  ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi art. 
196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. Se aprobă asigurarea de către Municipiul Roman a transportului 

gratuit al elevilor din strada Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la 

domiciliu la unitatea școlară unde învață și retur, în anul școlar 2019-2020. 
 

Art. 2. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu 
sumele reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport școlar de la art. 1. 

 

Art. 3. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, 

Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                    Secretar general al municipiului Roman, 
 Dragoș-Viorel MOROȘANU                             Gheorghe CARNARIU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
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Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 15314 din 08.08.2019 
 

 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării unui transport gratuit 
 

 Elevii care domiciliază în adăposturile sociale din strada Fabricii sunt la o 

distanţă considerabilă de şcolile de pe raza  municipiului Roman. Aceștia sunt 

într-o continuă situaţie de risc din cauza resurselor financiare insuficiente 

satisfacerii nevoilor sociale, iar familiile din care provin minorii fac parte din 
categoria persoanelor defavorizate aflate la limita subzistenţei, datorită 

motivelor  de ordin social şi economic. Din această cauză, rata abandonului 

școlar în cartierul din strada Fabricii este extrem de ridicată. 
 Prevenirea absenteismului și abandonului școlar, asigurarea egalității 

șanselor și creșterea ratei de participare la educație a elevilor provenind din 
familii defavorizate, cu venituri reduse, asigurarea unor condiții minime în 

scopul obținerii unei frecvențe școlare corespunzătoare, reprezintă obiectivul 
primordial al autorității locale a municipiului Roman, prin aplicarea unor măsuri 

concrete și eficiente pentru îndeplinirea misiunii de formare prin educație, în 
acord cu noile cerințe derivate din statutul României ca țară membră a Uniunii 

Europene. 
 Prin cererea nr. 1327/08.08.2019 înaintată de Liceul Teologic Romano-
Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman, înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 15293/08.08.2019, s-a solicitat sprijinul Consiliului 
Local Roman pentru asigurarea gratuită a transportului elevilor din str. Fabricii 

la Școala Gimnazială „Costache Negri” - Structură a Liceului  Teologic 

Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, situată în str. Petru Rareș nr. 1, 

unde aceștia frecventează cursurile, dus-întors.  
 De asemenea, prin cererea nr. 3635/07.08.2019 înaintată de Colegiul 
Tehnic „Danubiana” Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub 

nr. 15290/08.08.2019, s-a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman pentru 
asigurarea gratuită a transportului preșcolarilor din str. Fabricii la Grădinița cu 

Program Normal din strada Petru Rareș și retur. 



 
 Așa cum rezultă din raportul de oportunitate înaintat de Direcţia de 

Asistenţă  Socială a Municipiului Roman, elevii pentru care urmează a se 

asigura transportul gratuit sunt luați în evidența Direcției de Asistență Socială ca 
fiind sub măsuri de protecție socială și se recomandă acordarea transportului 

gratuit al copiilor din strada Fabricii la școlile unde învață și retur. 
 În conformitate cu prevederile art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 
272/2004 din 21 iunie 2004R, privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, precum și cu prevederile art. 12, alin. (1) și alin (8), și ale art. 20 din 
Legea nr. 1/2011, Legea Educației Naționale, propun domnilor consilieri să 

aprobe asigurarea de către Municipiul Roman a transportului gratuit al elevilor 
din strada Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la domiciliu la 

unitatea școlară unde învață și retur, în anul școlar 2019-2020. 
  
 Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, 

Mass Media și I.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
 
Drept pentru care rog domnii consilieri să aprobe proiectul de hotărâre 

anexat. 
 

 
                                                       Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării unui transport gratuit 
 
 Examinând referatul de aprobare înaintat de Primarul Municipiului Roman, 
Lucian Ovidiu Micu şi proiectul de hotărâre prin care se propune asigurarea 
transportului gratuit pentru elevii cu nevoi de protecție socială, am constatat că acesta 

este legal și oportun. 
 Din punct de vedere al oportunității, elevii care domiciliază în adăposturile 

sociale din strada Fabricii sunt la o distanţă considerabilă de şcolile de pe raza 

municipiului Roman. Aceștia sunt într-o continuă situaţie de risc din cauza resurselor 

financiare insuficiente satisfacerii nevoilor sociale, iar familiile din care provin minorii 
fac parte din categoria persoanelor defavorizate aflate la limita subzistenţei, datorită 

motivelor  de ordin social şi economic. Din această cauză, rata abandonului școlar în 

cartierul din strada Fabricii este extrem de ridicată. 
 Din punct de vedere al legalității, prin cererea nr. 1327/08.08.2019 înaintată de 

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman, înregistrată la 

Primăria municipiului Roman sub nr. 15293/08.08.2019, s-a solicitat sprijinul 
Consiliului Local Roman pentru asigurarea gratuită a transportului elevilor din str. 

Fabricii la Școala Gimnazială „Costache Negri” - Structură a Liceului  Teologic 

Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, situată în str. Petru Rareș nr. 1, unde 
aceștia frecventează cursurile, dus-întors, iar prin cererea nr. 3635/07.08.2019 înaintată 

de Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman 

sub nr. 15290/08.08.2019, s-a solicitat sprijinul Consiliului Local Roman pentru 
asigurarea gratuită a transportului preșcolarilor din str. Fabricii la Grădinița cu 

Program Normal din strada Petru Rareș și retur. 
 Așa cum rezultă din raportul de oportunitate înaintat de Direcţia de Asistenţă  

Socială a Municipiului Roman, elevii pentru care urmează a se asigura transportul 

gratuit sunt luați în evidența Direcției de Asistență Socială ca fiind sub măsuri de 

protecție socială și se recomandă acordarea transportului gratuit al copiilor din strada 

Fabricii la școlile unde învață și retur. 
 În conformitate cu prevederile art. 52, alin (1) lit. „f” din Legea nr. 272/2004 

din 21 iunie 2004R, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum și cu 

prevederile art. 12, alin. (1) și alin (8), ale art. 20 din Legea 1/2011, Legea Educației 



 
Naționale, Municipiul Roman va asigura transportul gratuit al elevilor din strada 
Fabricii, aflați sub măsuri de protecție socială, de la domiciliu la unitatea școlară unde 

învață și retur, în anul școlar 2019-2020. De asemenea, se constată că acestea sunt în 

conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (7), lit. „a” și lit. ,,b”, 
precum şi ale art. 139 şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul 

Administrativ. 
 
 De asemenea, se constată că acestea întrunesc condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, 

privind normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.  
 
 
      Director Economic,                              Șef Serviciu Organizare Evenimente, 
Ciprian Dorin ALEXANDRU          Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT,                        

                                                                Mihai BÎRJOVANU 
 


