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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E  
 

Nr .  _ _  d in  2 8 . 01 . 202 1 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru unele categorii de 

persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in municipiul Roman 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 3289 din 18.01.2021 înaintat de către 
Primarul Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul 
de specialitate nr. 3559 din 18.01.2021 întocmit de Directia Economica; 

Văzând  avizul de legalitate nr. ____ din __.01.2021 dat de Secretarul 
general al  Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.01.2021 al 
Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. __ din __.01.2021 
al Comisiei juridice; 

În conformitate cu prevederile art. 17, alin. (1), lit. „o” din Legea nr. 
92/2007- Legea serviciilor de transport public local; 

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

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

         Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea  Regulamentului pentru acordarea de facilităti pentru unele categorii 
de persoane pe mijloacele de transport urban de călători in municipiul Roman, 
dupa cum urmează: 
 

Pct. 1, lit. „e” va avea urmatorul cuprins: 
 

„ Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1400 lei. ” 
 

        Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 1a la Regulament – Graficul primirii 
cererilor si eliberării legitimatiilor de călătorie pentru beneficiarii de facilităti pe 
transportul urban de călători din municipiul Roman in anul 2020, conform 
anexei  la prezenta hotărâre. 
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      Art. 3. Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 

       Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.  

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier,                                   Secretarul general al Municipului Roman,  
        Teodora BACIU                                             Gheorghe CARNARIU 



 

Anexă la H.C.L. nr. __ din 28.01.2021  
 

 

 

 

 

 

GRAFICUL PRIMIRII CERERILOR SI ELIBERARII 

LEGITIMATIILOR DE CALATORIE PENTRU BENEFICIARII DE 

FACILITATI PE TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI DIN 

MUNICIPIUL ROMAN IN ANUL 2021 
 

 

 

  

Nr. 

crt. 
Luna 

Perioada primire cereri 

pentru acordarea de 

facilitati 

Perioada eliberare 

legitimatii de calatorie 

1. Februarie 28.01.-19.02.2021 25.02.-12.03.2021 

2. Martie 25.02.-19.03.2021 29.03.-09.04.2021 

3. Aprilie 29.03.-20.04.2021 28.04.-10.05.2021 

4. Mai 28.04.-20.05.2021 27.05.-11.06.2021 

5. Iunie 27.05.-18.06.2021 29.06.-09.07.2021 

6. Iulie 29.06.-20.07.2021 29.07.-10.08.2021 

7. August 29.07.-20.08.2021 30.08.-10.09.2021 

8. Septembrie 30.08.-20.09.2021 29.09.-12.10.2021 

9. Octombrie 29.09.-20.10.2021 28.10.-12.11.2021 

10. Noiembrie 28.10.-19.11.2021 29.11.-15.12.2021 

11. Decembrie 29.11.-17.12.2021 27.12.-12.01.2022 

 



 

                      

   MUNICIPIUL ROMAN  
      Piaţa Roman-Vodă nr.                   www.primariaroman.ro 

      Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
       Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 3289 din 18.01.2021    
                                          

                         

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru unele categorii 

de persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in municipiul Roman 
 

Obiectivul esenţial al protecţiei sociale îl constituie reintegrarea categoriilor 

sociale în viaţa normală, a creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor 

dificile, a scăderii perioadelor de criză, prin mobilizarea eforturilor proprii. Prin 

reglementări juridice, protecţia socială pune în aplicare programe naţionale, 

regionale şi locale în vederea asigurării unor ajutoare, indemnizaţii, alocaţii şi 

servicii sociale, destinate persoanelor defavorizate. 

Autoritatea Publică Locală Roman a manifestat întotdeauna preocupări reale 

pentru asigurarea bunului trai al romaşcanilor. Astfel, prioritar pentru municipalitate 

a fost să găsească soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile 

în vederea depăşirii eventualelor situaţii de risc. 

Urmare desfasurarii activitatii de acordare a facilitatilor pe transportul urban 

de calatori, a impactului social al acestora asupra categoriilor de persoane din 

municipiul Roman, a majorarii punctului de pensie si a cresterii punctului de pensie 

preconizat in anul 2021, se constata  necesitatea largirii ariei de acordare a acestor 

drepturi.  

In acest context, propun acordarea de facilitati pe mijloacele de transport urban 

de calatori in municipiul Roman, pensionarilor cu pensii de pana la 1400 lei. 
 

       Urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare Consiliului 

Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma prezentată. 

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

către Direcția Economica, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
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Emitent: Direcția Economica  
Nr.  3559 din 18.01.2021 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilitati pentru 

unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de calatori in 
municipiul Roman 

 
Asistenţa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, 

activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, 

grupurilor, comunităţilor, cu probleme sociale, aflate temporar în dificultate, 

care din cauza unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau 

psihologică, nu au posibilitatea de a realiza, prin mijloace şi eforturi proprii, un 

mod normal, decent de viaţă. 

 Prin ansamblul de metode, tehnici de intervenţie, strategii de acţiune, 

programe şi măsuri specializate, asistenţa socială oferă un sprijin direct, eficient 

pentru acele persoane şi grupuri, care din anumite motive nu pot dispune de 

venituri, de resurse economice şi bunuri suficiente, de îngrijirea medicală, de 

suport fizic sau moral, etc., sau acestea nu sunt în raport cu necesităţile lor 

vitale. 

 Autoritatea Publică Locală Roman a manifestat întotdeauna preocupări 

reale pentru asigurarea bunului trai al romaşcanilor. Astfel, prioritar pentru 

municipalitate a fost să găsească soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor 

sociale vulnerabile în vederea depăşirii eventualelor situaţii de risc. 

Urmare desfasurarii activitatii de acordare a facilitatilor pe transportul 

urban de calatori, a impactului social al acestora asupra categoriilor de persoane 

din municipiul Roman, a majorarii punctului de pensie si a cresterii punctului de 

pensie preconizat in anul 2021, se constata  necesitatea largirii ariei de acordare 

a acestor drepturi.  

In acest context, propunem acordarea de facilitati pe mijloacele de 

transport urban de calatori in municipiul Roman, pensionarilor cu pensii de pana 

la 1400 lei. 
 

 Urmare celor prezentate mai sus, apreciez proiectul ca legal şi oportun. 
 

                                                               DIRECTOR 
Ciprian Dorin ALEXANDRU 


