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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea normelor în domeniul 

 serviciilor de transport public local de călători  

 

 

 În temeiul Ordinului nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind 

modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport 

public local, s-a aprobat Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 18/14.02.2008. 

Prin această hotărâre s-au aprobat Normele locale în domeniul transportului 

public local de persoane, norme care prevedeau ca modalitate de atribuire a contractului 

de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate, negocierea directă. 

În anul 2017, ordinul sus menționat a fost abrogat, aplicându-se prevederile 

cuprinse în: 

- Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale; 

- 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*); 

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

publice; 

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

- 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. 

Ținând cont de faptul că, la data de 12.02.2022 expiră Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 

3337/12.02.2016, atribuit în baza H.C.L. Roman nr. 13/28.01.2016, se impune 

adoptarea unei hotărâri care să respecte normele legale în vigoare la această dată. 
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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  


