ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. ___ din __.08.2020
privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007 privind
înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând referatul de aprobare nr. 15021 din 03.08.2020 inițiat de
către viceprimarul municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum și
raportul de specialitate nr. 15030 din 04.08.2020 întocmit şi înaintat de către
Autoritatea de autorizare;
Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.08.2020 dat de către
secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __din __.08.2020
al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, precum și avizul
favorabil nr. __ din __.08.2020 al Comisiei juridice;
Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativteritoriale, ale art. 1^1, lit. d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi închiriere, republicată cu modificări şi completări, ale art. 2, alin. 2 și
art. 5 din Ordinul nr. 206/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C..
În temeiul art. 129, alin (2), lit. d) și alin (7), lit. n) și s) art. 139, art.
140, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr.1 la H.C.L. Roman nr.
151/15.11.2007 conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 Autoritatea de autorizare va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Daniela-Gabriela SUMAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Anexă la H.C.L. nr. ___ din __.08.2020

Structura de personal a Autorităţii de autorizare

Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Vechimea în
muncă

Calificarea
profesională

1

Lucian GHERCĂ

34

Inginer mecanic

2

Adriana - Constanța DIACONU

31

Inginer mecanic

3

Valeriu Constantin VARTOLAȘ

25

Economist
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Emitent: CABINET VICEPRIMAR
Nr. 15020 din 03.08.2020

RERERAT DE APROBARE
la proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din 15.11.2007
privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare
În cursul anului 2007 prin hotărârea sus menţionată s-a aprobat structura
de personal a Autorităţii de autorizare conform Ordinului
nr. 206 din 29
octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a
autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local.
Potrivit acestui ordin, autorizaţia acordată de către A.N.R.S.C. Autorităţii
de autorizare dă dreptul acesteia să elibereze, să modifice, să prelungească, să
suspende şi să retragă autorizaţiile de transport, în conformitate cu prevederile
Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul
serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 207/2007.
Având în vedere că în cursul lunii februarie dl. Simionescu Gheorghe
membru al Autorităţii de autorizare a fost mutat în cadrul altui compartiment
primind alte sarcini, se impune înlocuirea acestuia.
De asemenea, pentru a rezolva într-un termen rezonabil cererile adresate
acestei autorități, se impune completarea ei cu încă un membru.
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
Viceprimar cu atribuții de primar,
Ioana Roxana IORGA
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Emitent: Autoritatea de autorizare
Nr. 15030 din 04.08.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151 din
15.11.2007 privind înfiinţarea şi atribuţiile Autorităţii de autorizare

Din punct de vedere al oportunității:
Având în vedere faptul că în ultima perioadă normele legale privind
domeniul serviciilor de transport public local s-au modificat şi prevăd
parcurgerea unor etape pentru obţinerea autorizaţiilor care dau dreptul efectuării
acestei activităţi, etape ce presupun analizarea şi evaluarea unui mare număr de
documentaţii, se impune completarea structurii de personal din cadrul Autorităţii
de autorizare.
Acest lucru este necesar şi pentru a lua cele mai bune decizii şi într-un
timp cât mai scurt după analizarea documentaţiilor depuse de către operatorii de
transport interesaţi, astfel încât beneficiarii acestor servicii de transport public de
persoane, bunuri sau mărfuri să fie pe deplin satisfăcuţi.
Din punct de vedere al legalității:
În speță sunt incidente dispozițiile Legii nr. 92/2007, cele ala Ordinului
nr. 206/2007 al preşedintelui A.N.R.S.C., precum și cele ala Legii nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi închiriere.
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va
transmite către S.A.C.T. în vederea întocmirii raportului de specialitate.

AUTORITATEA DE AUTORIZARE,
Insp. Lucian GHERCĂ

