
 

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  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. _50359___din __21.07.2022  
  

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. 50383 din 21.07.2022 iniţiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

specialitate nr. 50393 din 21.07.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, 

Comercial, Transport; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. __ din __.07.2022 dat de către 

Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.07.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 

precum și avizul favorabil nr. __ din __.07.2022 al Comisiei Juridice; 
Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1) și (2), art. 17, alin. (1), lit. c), 

art. 18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007R privind 
transportul public local, ale art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind 
circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art.129, alin (2), lit. d și alin.(7), 

lit. n) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1) lit. a) 

din acelaşi act normativ: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 
Art. 1. Se completează Anexa 1B la H.C.L. nr. 18/2008, modificată prin 

H.C.L. nr. 234/2018, H.C.L. nr. 91/2019, H.C.L. nr. 178/2019 și H.C.L. nr. 

186/2021, cu Traseul nr. 6 Roman - Cordun, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre. 

 



 
Art.  2.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate din subordine. 
 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor și persoanelor   

interesate, prin grija secretarului general al municipiului Roman. 
    

 
  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       _ 
 
  



 

 

 

 

                    Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 27.07.2022 

 

 

 

       TRASEUL nr. 6 Roman - Cordun 

 

 

 Centrul Comercial Roman Value Centre - Alee Centrul Comercial 

Roman Value - Ștefan cel Mare - Socar - Ștefan cel Mare - C.T. Miron 

Costin Corp A - Ștefan cel Mare – Marsat - Ștefan cel Mare - Fostul 

Liceu nr. 1 - Ștefan cel Mare - Mariko Inn - Ștefan cel Mare - Centrul 

Comercial Dedeman - Ștefan cel Mare – Libertății Cordun – Cimitir 

Cordun – Libertății Cordun – Vasile Alecsandri – Școală – Vasile 

Alecsandri – Sediu USR Cordun – Cordun Gaz - Vasile Alecsandri – 

Sediu USR vis-a-vis – Vasile Alecsandri – Primăria Cordun – Vasile 

Alecsandri – Magazin mixt vis-a-vis - Vasile Alecsandri – Dumitru 

Mărtinaș – Liceu Danubiana vis-a-vis – Dumitru Mărtinaș – Unitate 

militară – Dumitru Mărtinaș – Teiului – fost I.A.S. Roman – Teiului – 

Dumitru Mărtinaș - Nicolae Bălcescu – Sucedava – Magazin mixt 

Buzdugan – Sucedava - Kosarom – Sucedava – Gang Kaufland – 

Sucedava – Kaufland 1 – Artera ocolitoare vest – Sucedava – Lidl - 

Sucedava – Biserica Isus Bunul Păstor – Victor Hugo – Stadion 

Moldova – Alee ștrand – Complex de agrement Moldova – Vasile Lupu 

– Griviței – Traian – Alexandru cel Bun – Direcția de asistență socială – 

Alexandru cel Bun – Roman Mușat - Gang Cinema Unirea - Roman 

Mușat – Elite - Roman Mușat – ANAF - Roman Mușat – Farmacia 

Etelka - Roman Mușat – Hotel Zara - Roman Mușat – Sala polivalentă - 

Roman Mușat – Mihai Viteazu -  Cămine IMR – Mihai Viteazu  -  

Alee Centrul Comercial Roman Value - Centrul Comercial Roman Value 

Centre 

 

 Lungime traseu: 19,6 km 

 

 

 

 

 

Caracter îngroșat: stații îmbarcare – debarcare călători propuse  
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   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. 50383  din 21.07.2022 
 

                                                                                                    
 

REFERAT DE APROBARE 
 

   la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea  
H. C. L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în 

domeniul serviciilor de transport public local, modificată și completată 
 
 

Prin H.C.L. Roman nr. 18/2008 s-a aprobat inițial un număr de 11 trasee.  
Acestea au fost modificate prin H.C.L. nr. 234/2018, H.C.L. nr. 91/2019, 

H.C.L. nr. 178/2019 și H.C.L. nr. 186/2021, funcție de cerințele de deplasare a 

populației care depindeau de condițiile social-economice ale momentului. 
Ținând cont de H.C.L. nr. 105 din 03.05.2022 privind APROBAREA 

PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Modernizarea transportului 

public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze 
electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 

Operațiunea I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun, este 
necesară crearea unui nou traseu care să parcurgă cel puțin două unități 

administrativ-teritoriale limitrofe.  
Faţă de cele prezentate, rugăm domnii consilieri să se pronunțe prin vot. 
 
Prezentul referat se va transmite către Serviciul Autorizări Comercial, 

Transport, în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
                                               
                                             Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 
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   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: Serviciul Autorizări Comercial, Transport 
Nr. 50393 din 21.07.2022 
 

        
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea  
H. C. L. nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în 

domeniul serviciilor de transport public local, modificată și completată  
 

Analizând referatul de aprobare nr. 50383 din 21.07.2022 și proiectul de 

hotărâre nr. 50359 din 21.07.2022 înaintate de dl Leonard Achiriloaei - Primarul 
municipiului Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate 
și oportunitate. 

 
Din punct de vedere al oportunității: 
 
 Prin H.C.L. Roman nr. 18/2008 s-a aprobat inițial un număr de 11 trasee.  
Acestea au fost modificate prin H.C.L. nr. 234/2018, H.C.L. nr. 91/2019, 

H.C.L. nr. 178/2019 și H.C.L. nr. 186/2021, funcție de cerințele de deplasare a 

populației, care depindeau de condițiile social-economice ale momentului. 
Ținând cont de H.C.L. nr. 105 din 03.05.2022 privind APROBAREA 

PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI: „Modernizarea transportului 

public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze 
electrice” în vederea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, 

Operațiunea I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public 
(achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun, este 
necesară crearea unui nou traseu care să parcurgă cel puțin două unități 

administrativ-teritoriale limitrofe.  
 
Din punct de vedere al legalității  
 
Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre o constituie prevederile: 
- art. 16, alin. (1) și (2), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d), art. 

28, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007R privind transportul public local; 
- art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile 

publice; 
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- H.C.L. nr. 105 din 03.05.2022 privind APROBAREA PARTICIPĂRII ÎN 

CADRUL PROIECTULUI: „Modernizarea transportului public de călători prin 

achiziția de mijloace de transport nepoluante – autobuze electrice” în vederea 

finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 

– Fondul Local, Axa I.1 – Mobilitate urbană durabilă, Operațiunea I.1.1 – Înnoirea 
parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule 

nepoluante), în parteneriat cu Comuna Cordun.  
 
Deasemenea, se constată că proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, 

necesitate, oportunitate,  motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 
 
 
Șef S.A.C.T.,                                                                  Inspector S.A.C.T., 

       Valeriu Vartolaș                                                                    Lucian Ghercă 
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