
 

R O M Â N I A  
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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  

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 28626 din 20.04.2022 

 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2022   
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 28628 din 20.04.2022 iniţiat de către 

dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

specialitate nr. 28630 din 20.04.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, 

Comercial, Transporturi; 
Având în vedere referatul nr. 5738/20.04.2022 întocmit de către Direcția 

de Asistență Socială înregistrat la Municipiul Roman cu nr. 28532/20.04.2022; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din __.04.2022 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din 
__.04.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din __.04.2022 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. d) 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 completează art. 2 din H.C.L. nr. 49/2022 cu un alt alineat, care 

va avea următorul cuprins: 
“ De la data de 01.04.2022 se abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020, privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 

de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman și 

orice alte dispoziții contrare.”  
 

Art. 3. Operatorul serviciului de transport public local de persoane, 
Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate și Direcția de Asistență 

Socială 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. 
      
    

Inițiator 
Primarul municipiului Roman 

Leonard ACHIRILOAEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.                  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. 28628 din 20.04.2022 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 49/2022   
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 49/2022, s-au  aprobat tarifele 
actualizate pentru transportul public local. 

Ulterior, s-a constatat că tarifele anterioare au fost reglementate prin două 

acte administrative distincte, respectiv H.C.L. nr. 50/2019 și H.C.L. nr. 6/2020. 
Cum dispozițiile H.C.L. nr. 50/2019 au fost abrogate prin art. 2 din H.C.L. nr. 

49/2022, se impune și abrogarea dispozițiilor art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020 care 
cuprindea aceeași reglementare. 

Astfel se impune completarea art. 2 din H.C.L. nr. 49/2022 cu un nou alineat 
care va avea următorul cuprins: 

„De la data de 01.04.2022 se abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020, privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de 

persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, și orice 

alte dispoziții contrare.”  
 

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

vot. 
 

Prezentul referat de aprobare va fi înaintat Autorității de autorizare în vederea 

întocmirii raportului de specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI  
 

mailto:primaria@primariaroman.ro


 

 

                       

   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: Autoritatea de autorizare 
Nr. 28630 din 20.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 49/2022   
 
 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 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 49/2022, s-au  aprobat 
tarifele actualizate pentru transportul public local. 

Ulterior, s-a constatat că tarifele anterioare au fost reglementate prin două 
acte administrative distincte, respectiv H.C.L. nr. 50/2019 și H.C.L. nr. 6/2020. 

Cum dispozițiile H.C.L. nr. 50/2019 au fost abrogate prin art. 2 din H.C.L. 
nr. 49/2022, se impune și abrogarea dispozițiilor art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020 
care cuprindea aceeași reglementare. 

Astfel se impune completarea art. 2 din H.C.L. nr. 49/2022 cu un nou 
alineat care va avea următorul cuprins: 

“ De la data de 01.04.2022 se abrogă art. 2 din H.C.L. nr. 6/2020, privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 
de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, și 

orice alte dispoziții contrare.”  
 

Din punct de vedere al legalității: 
 

 În speță sunt incidente prevederile: 
- Art. 20 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea 

Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru 
serviciile publice de transport local şi judeţean de personae, modificat prin 



 

 

Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 134/2019. 

- 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. 
  

Autoritatea de autorizare, 
Insp. Lucian GHERCĂ 

 
                                                                                       

 
 


