
 

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  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din __.03.2022 

 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul 

serviciilor de transport public local, modificată și completată  
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

Examinând referatul de aprobare nr. 20037 din 18.03.2022 iniţiat de către 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 
specialitate nr. 20038 din 18.03.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, 
Comercial, Transporturi; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.03.2022 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.03.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din __.03.2022 al Comisiei Juridice; 

În baza Contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate nr. 3337/12.02.2016 și nr. 
14835/30.08.2017 pentru efectuarea transportului public local de persoane prin 
curse regulate cu autobuze, încheiat cu operatorul de transport S.C. PRISTYL 
S.R.L.; 

Având în vedere solicitarea de actualizare a tarifelor pentru prestarea 
serviciului public de transport local de persoane înaintată de S.C. PRISTYL 
S.R.L. nr. 4387/11.03.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 
18082/11.03.2022; 
 Văzând prevederile art. 16 lit b) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272 din 2007 
privind aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea 
tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane, așa 
cum a fost modificat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019; 
 Având în vedere prevederile art. 129 alin. 2, lit. ”d” coroborat cu alin. 7, 
lit. ”s”, art. 139, alin 1 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea articolului 101 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 18/14.02.2008, cu modificările și completările ulterioare, 
ce va avea următorul conținut: 



 
„Se aprobă valoarea biletului de 3,50 lei / călătorie, începând cu 01 

aprilie 2022. 

Se aprobă valoarea abonamentului lunar, cu valabilitate pe toate liniile, 

de luni până vineri, de 105 lei / lună, începând cu 01 aprilie 2022. 

Se aprobă valoarea abonamentului lunar, cu valabilitate pe toate liniile, 

de luni până duminică, de 135 lei / lună, începând cu 01 aprilie 2022.” 
 
Art. 2. Tarifele menţionate la articolul 1 se vor practica începând cu data 

de 01.04.2022, dată la care Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 27.02.2019 se 
abrogă. 

 
Art. 3. S.C. PRISTYL S.R.L. şi Primarul Municipiului Roman prin 

serviciile specializate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
      
    
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ 
        Consilier,                     Secretarul general al Municipiului Roman,    
       Ștefan-Ionuț GÂRBEA                              Gheorghe CARNARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 
majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție_____  Voturi ”pentru”________ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți______  Voturi ”împotrivă”_____ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți_______  Abțineri________ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot_____ 
 
 



 

 

                                                                                                                                             
MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1,      www.primariaroman.ro 
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
Fax. 0233.741.604 

 

Emitent: Cabinet Primar 
Nr. 20037 din 18.03.2022 
 
 
 
 
                  

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 14.02.2008 privind 

aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport 
public local, modificată și completată  

 
 
Prin Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate nr. 3337/12.02.2016 și nr. 

14835/30.08.2017, încheiate cu operatorul de transport S.C. PRISTYL S.R.L., a 
fost delegată efectuarea transportului public local de persoane prin curse 
regulate cu autobuze, pe raza Municipiului Roman. 

Contractele de delegare a serviciului public de transportului public local 
de persoane, s-au încheiat în anul 2016, respectiv 2017, tarifele pentru prestarea 
serviciului public de transport local fiind modificate prin H.C.L. nr. 50 din data 
de 27.02.2019. 

Prin adresa nr. 4387 din data de 11.03.2022, înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 18082 din data de 11.03.2022, operatorul S.C. 
PRISTYL S.R.L., operatorul acestui serviciu a solicitat actualizarea tarifelor 
efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu 
autobuze, ținând cont de creșterea covârșitoare a prețului carburantului, 
creșterea salariilor și a polițelor de asigurare, precum și creșterea cheltuielilor cu 

piesele de schimb, anvelope și uleiuri, înaintând în acest sens documentaţia care 

să justifice acest lucru. 
Conform art. 4 lit. (c) din contractele de delegare menționate mai sus, 

operatorul are dreptul să actualizeze tarifele aferente transportului public local 
de persoane prin curse regulate conform legislației în vigoare la acea dată, 

susținut cu documente justificative şi conform art. 11 stabilirea sau modificarea 



 

 

tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data 
respectivă.   
 În conformitate cu prevederile pct. 20 din Ordinul ANRSC 134/2019, ce 
modifică art. 16 din Ordinul ANRSC 272/2007, procedura de stabilire a tarifelor 
pentru prestarea serviciului public de transport local sau judeţean de persoane se 

precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în 
contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli: 
 a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatori în urma prestării 
serviciului public de transport public local sau judeţean de persoane trebuie să 

acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare a sistemului de transport public respectiv; 
 b) tarifele se pot actualiza periodic prin indexare cu indicele de creştere a 

preţului de consum total, prin hotărâri ale autorităţilor locale competente; 
 c) condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a compensaţiilor, 

precum şi procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în 

contractele de servicii publice; 
 d) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a 

autorităţilor administraţiei publice locale implicate. 
Ultima modificare și actualizare a tarifelor pentru efectuarea transportului 

public local de persoane a fost făcută prin H.C.L. nr. 50/27.02.2019, începând cu 
data de 01.02.2019, când prețul carburantului era 5,75 lei (TVA inclus), o poliță 

de asigurare obligatorie era de 1456 lei iar salariul minim pe economie era 2080 
lei. În prezent, prețul carburantului este de 7,98 lei, o poliță de asigurare 

obligatorie costă 2082 lei iar salariul minim pe economie este de 2550 lei. 
Având în vedere aceste aspecte, modificarea și actualizarea tarifelor este 

justificată, obiectivă și se impune a fi aprobată pentru a nu risca ca operatorul să 

ajungă în imposibilitatea de a asigura serviciul de transport public local pe raza 
municipiului Roman. 

 
Prezentul referat de aprobare, împreună cu proiectul de hotărâre, va fi 

transmis Direcției Juridice și Administrație Publică, în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 
 
 Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 
prin vot. 
 
 INIȚIATOR 

Primarul Municipiului Roman,  
Leonard ACHIRILOAEI 



 

 

                                                                                                                                           
MUNICIPIUL ROMAN  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          www.primariaroman.ro 
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

                   Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcția Juridică și Administrație Publică Locală 
Nr. 20038  din 18.03.2022 
 
                       
        
 
 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 14.02.2008 privind 

aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport 
public local, modificată și completată 

 
Văzând Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 20037 din 18.03.2022 şi 

proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Roman am constatat 
următoarele: 

 

Sub aspectul oportunităţii: 
 

Prin Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate nr. 3337/12.02.2016 și nr. 

14835/30.08.2017, încheiate cu operatorul de transport S.C. PRISTYL S.R.L., a 
fost delegată efectuarea transportului public local de persoane prin curse 
regulate cu autobuze, pe raza Municipiului Roman. 

Contractele de delegare a serviciului public de transportului public local 
de persoane, s-au încheiat în anul 2016, respectiv 2017, tarifele pentru prestarea 
serviciului public de transport local fiind modificate prin H.C.L. nr. 50 din data 
de 27.02.2019. 

Prin adresa nr. 4387 din data de 11.03.2022, înregistrată la Primăria 

municipiului Roman sub nr. 18082 din data de 11.03.2022, operatorul S.C. 
PRISTYL S.R.L., operatorul acestui serviciu a solicitat actualizarea tarifelor 
efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate cu 
autobuze, ținând cont de creșterea covârșitoare a prețului carburantului, 

http://www.primariaroman.ro/
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creșterea salariilor și a polițelor de asigurare, precum și creșterea cheltuielilor cu 

piesele de schimb, anvelope și uleiuri, înaintând în acest sens documentaţia care 

să justifice acest lucru. 
 

Sub aspectul legalităţii: 
 

Conform art. 4 lit. (c) din contractele de delegare menționate mai sus, 
operatorul are dreptul să actualizeze tarifele aferente transportului public local 
de persoane prin curse regulate conform legislației în vigoare la acea dată, 

susținut cu documente justificative şi conform art. 11 stabilirea sau modificarea 
tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data 
respectivă.   
 În conformitate cu prevederile pct. 20 din Ordinul ANRSC 134/2019, ce 
modifică art. 16 din Ordinul ANRSC 272/2007, procedura de stabilire a tarifelor 
pentru prestarea serviciului public de transport local sau judeţean de persoane se 

precizează în hotărârile de dare în administrare a serviciului, respectiv în 
contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli: 
 a) tarifele şi compensaţiile încasate de operatori în urma prestării 
serviciului public de transport public local sau judeţean de persoane trebuie să 

acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi 

exploatare a sistemului de transport public respectiv; 
 b) tarifele se pot actualiza periodic prin indexare cu indicele de creştere a 

preţului de consum total, prin hotărâri ale autorităţilor locale competente; 
 c) condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a compensaţiilor, 

precum şi procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în 

contractele de servicii publice; 
 d) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a 

autorităţilor administraţiei publice locale implicate. 
Ultima modificare și actualizare a tarifelor pentru efectuarea transportului 

public local de persoane a fost făcută prin H.C.L. nr. 50/27.02.2019, începând cu 
data de 01.02.2019, când prețul carburantului era 5,75 lei (TVA inclus), o poliță 

de asigurare obligatorie era de 1456 lei iar salariul minim pe economie era 2080 
lei. În prezent, prețul carburantului este de 7,98 lei, o poliță de asigurare 

obligatorie costă 2082 lei iar salariul minim pe economie este de2550 lei. 
Având în vedere aceste aspecte, modificarea și actualizarea tarifelor este 

justificată, obiectivă și se impune a fi aprobată pentru a nu risca ca operatorul să 

ajungă în imposibilitatea de a asigura serviciul de transport public local pe raza 
municipiului Roman. 

 

 Față de cele ce preced, apreciem proiectul de hotărâre ca fiind legal și 

oportun. 
 

S.A.C.T., 
Ing. Lucian GHERCĂ 


