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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea normelor în domeniul 

serviciilor de transport public local de călători  

 

 

 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintat de 

Primarul municipiului Roman - Leonard Achiriloaei, am constatat că acestea 

îndeplinesc condițiile de legalitate și oportunitate. 
 

 Din punct de vedere al oportunității: 
 

 Prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 18/14.02.2008, s-au aprobat  

Normele locale în domeniul serviciilor de transport public local, având în vedere 

legislația în domeniu în vigoare la acea dată. 

          Pe parcursul anilor au fost abrogate:  

- Ordonanța nr. 86 din 30 august 2001 privind serviciile regulate de 

transport public local de călători; 

- Hotărârea nr. 828 din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 

86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători; 

- Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru 

privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 

de transport public local,  

astfel impunându-se armonizarea normelor locale cu noile prevederi privind 

administrarea serviciului de transport public local de persoane efectuat cu 

autobuze.  
 

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; 

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

- Ordinul nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-

cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, 

realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie*); 



- Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru 

efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor 

de transport public local; 

- Legea nr. 51/2006 *** Republicată - Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice; 

- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

Deasemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
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