
 

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  

 
H O T Ă R Â R E A  

 
Nr. __ din 27.01.2022 

 
privind modificarea  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. 3445  din 18.01.2022 înaintat de către 
domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate nr. 3630 din 19.01.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, 
Transport; 

Văzând avizul de legalitate nr. _______ din __.01.2022 dat de către Secretarul 
general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.01.2022  al Comisiei 
pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil __ din 
__.01.2022  al Comisiei juridice; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor publice de 
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările ulterioare, 
respectiv art. 16, alin (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d) și  art. 28, alin. 
2). 

În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”,  alin. (7), litera “n” din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1),  lit. „a”  din 
același act normativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
  

Art. 1. Se aprobă  anularea traseului nr. 4 așa cum a fost acesta 
aprobat prin H.C.L. nr. 126 din 20.08.2015 și renumerotarea traseelor astfel că 
traseul nr. 6 să devină numărul 4.   

   

Art. 2. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, prin Direcția juridică și administrație publică – 
Serviciul autorizări comercial, transport. 

 

Art. 3. 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,  
    Radu-Cătălin CURPĂN                                        Gheorghe CARNARIU 



 

                       

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. 3445 din 18.01.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

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

 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007 a fost publicată 

Legea nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-
teritoriale. 

Având în vedere prevederile acesteia, în perioada imediat următoare a fost întocmită 
H.C.L. nr. 18, prin care s-au aprobat 11 trasee, ținându-se seama de condițiile social-
economice de la acea dată. 

Ulterior, în urma monitorizării gradului de mobilitate al populației și, ținând cont de 
observațiile operatorilor de transport cărora le-au fost atribuite contracte de delegare a 
serviciului public de transport persoane prin curse regulate pe unele trasee aprobate, acestea au 
fost reduse și modificate. 

În cursul anului 2015 a fost aprobată H.C.L. nr. 126, care cuprindea patru trasee, din 
care au avut cerere din partea operatorilor de transport numai trei, traseul numărul 4 rămânând 
neatribuit. În același an, în urma unei solicitări din partea unor unități școlare, a fost aprobat 
traseul numărul 5. 

Operatorul de transport care deservește traseele în vigoare, a înaintat o adresă către 
Primăria Municipiului Roman în anul 2019, prin care a solicitat înființarea unui nou traseu, 
numărul 6, aprobat prin H.C.L. nr. 91/2019. 

În urma unui program cu finanțare externă, a avut loc un amplu program de 
sistematizare a circulației, prin care s-a instituit pe mai multe străzi „Sens unic”, printre care și 
pe o stradă cuprinsă în traseul numărul 4, făcându-l astfel nefuncțional. 

Având în vedere că necesitățile de deplasare a populației în zona traseului nr. 4 nu sunt 
afectate, acestea fiind acoperite de alte trasee atribuite, acesta poate fi anulat, făcându-se o 
nouă numerotare, traseul nr. 6 devenind nr. 4. 

 

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat Serviciului Autorizări Comercial Transport 
din cadrul Direcției juridice și Administrație Publică 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 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică - Serviciul Autorizări, 
Comercial, Transport  
Nr. 3630 din 19.01.2022 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  la proiectul de hotărâre privind modificarea  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 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 18/14.02.2008, s-au aprobat  
Normele locale în domeniul serviciilor de transport public local având în vedere 
condițiile socio-economice la acea dată. 

Având în vedere resistematizarea circulației în Municipiul Roman, în 
sensul instituirii pe mai multe artere a „Sensului unic”, printre care și o stradă 
care face parte din traseul 4, acesta a devenit nefuncțional. 

Ținând cont de faptul că necesitățile de deplasare ale populației nu sunt 
afectate, acestea fiind acoperite de alte trasee atribuite, se impune ca traseul nr. 4 
să fie anulat și înlocuit de traseul nr. 6. 
            

Din punct de vedere al legalității: 
 

           În speță sunt incidente prevederile Legii nr. 92/2007 - Legea serviciilor 
publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale cu modificările 
ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2002 Republicată privind circulaţia pe drumurile 
publice, precum și ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice. 

 
De asemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 

Serviciul Autorizări Comercial, Transport, 
 


