
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  

 
P R O I E C T  D E  H O T Ã R Â R E  

 
Nr. 4232 din 18.01.2023 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele 
categorii de persoane pe mijloacele de  transport  

urban de călători în municipiul Roman 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

             Având în vedere:  
  - referatul de necesitate nr. 105 din 17.01.2023 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 4234 din 18.01.2023 înaintat de către Primarul 
Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de 

specialitate nr. 4428 din 19.01.2023 întocmit de către Direcția economică; 
- avizul de legalitate nr.       din __.01.2023 dat de Secretarul general al  

Municipiului Roman, avizul favorabil nr.    din __.01.2023 al Comisiei pentru 
buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr.     din __.01.2023 al Comisiei 
juridice; 

- prevederile art. 17 alin. (1) litera o) din Legea nr. 92/2007 - Legea 
serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, art. 
11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, 

alin. (1),  lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același 

act normativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

   Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele 

categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 

Roman, după cum urmează: 



                                                                                                   
 

- se elimină paragraful de la punctul 1, litera f) cu următorul cuprins: 
” Elevilor din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe 

membru de familie este mai mic de 1200 lei.” 
- se elimină paragraful de la punctul 3, alineatul (3) cu următorul 

cuprins: ” Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. f se vor elibera legitimaţii 

lunare de călătorie numai pe perioada cursurilor școlare valabile de luni până 

vineri”. 
-  se elimină paragraful de la punctul 5, alineatul (1), litera c) cu 

următorul cuprins: 
”  În cazul elevilor:  
• acte doveditoare privind componeneta familiei;  
• adeverinţă de elev;  
• acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii majori ai familiei 
in luna precedenta depunerii cererii.”. 
 

         Art. 2. Se aprobă modificarea Anexei 1a a Anexei la H.C.L. nr. 
6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități 

pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în 

municipiul Roman, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 

        Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman rămân 

neschimbate. 
 

        Art. 4. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        Art. 5. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului  
general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor 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       _ 
 
 



Anexa la H.C.L. nr. __ din 26.01.2023 
     (Anexa 1a a Anexei la HCL nr. 6 din 30.01.2020) 

 
 
 
 
 
 
GRAFICUL PRIMIRII CERERILOR SI ELIBERARII LEGITIMATIILOR DE 

CALATORIE PENTRU BENEFICIARII DE FACILITATI PE 
TRANSPORTUL URBAN  

DE CALATORI DIN MUNICIPIUL ROMAN IN ANUL 2023 
 
 
 

 
  
Nr. 
crt. 

Luna 
 

Perioada primire cereri 
pentru acordarea de 

facilitati 

Perioada eliberare legitimatii 
de calatorie 

1. Ianuarie 29.12.2022-13.01.2023 30.01.2023-10.02.2023 
2. Februarie 30.01.2023-10.02.2023 27.02.2023-10.03.2023 
3. Martie 27.02.2023-10.03.2023 29.03.2023-12.04.2023 
4. Aprilie 29.03.2023-12.04.2023 27.04.2023-11.05.2023 
5. Mai 27.04.2023-11.05.2023 29.05.2023-09.06.2023 
6. Iunie 29.05.2023-09.06.2023 28.06.2023-12.07.2023 
7. Iulie 28.06.2023-12.07.2023 27.07.2023-11.08.2023 
8. August 27.07.2023-11.08.2023 29.08.2023-11.09.2023 
9. Septembrie 29.08.2023-11.09.2023 28.09.2023-11.10.2023 
10. Octombrie 28.09.2023-11.10.2023 27.10.2023-10.11.2023 
11. Noiembrie 27.10.2023-10.11.2023 27.11.2023-12.12.2023 
12. Decembrie 27.11.2023-12.12.2023 28.12.2023-12.01.2024 
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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: DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
Nr. 105 din 17.01.2023 
 
 
 
 

REFERAT DE NECESITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru 

unele categorii de persoane pe mijloacele  
de transport urban de călători în municipiul Roman 

 
  
 

    Prin H.C.L. nr. 6/30.01.2020, Consiliul local Roman a aprobat 
Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, în vederea 
sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile în vederea depăşirii eventualelor situaţii 

de risc.  
     Având în vedere faptul că, pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

acreditat/autorizat care beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport 

local, legitimațiile de călătorie se distribuie prin intermediul instituțiilor de 

învățământ, iar Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele 

categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 

Roman vizează categorii de beneficiari pentru care primirea cererilor pentru 

acordarea legitimațiilor de transport și eliberarea legitimațiilor se realizează de 

către Direcția de Asistență Socială Roman în conformitate cu Graficul primirii 

cererilor și eliberării legitimațiilor de călătorie pentru beneficiarii de facilități pe 
transportul urban de calatori din municipiul Roman, anexa 1a la prezentul 
Regulament, 

    propun modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, după cum 

urmează:  

 - eliminarea paragrafului de la punctul 1, litera f) cu următorul cuprins: 
” Elevilor din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe 

membru de familie este mai mic de 1200 lei.” 
- eliminarea paragrafului de la punctul 3, alineatul (3) cu următorul 
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cuprins:  ”Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. f se vor elibera legitimaţii 

lunare de călătorie numai pe perioada cursurilor școlare valabile de luni până 

vineri”. 
-  eliminarea paragrafului de la punctul 5, alineatul (1), litera c) cu 

următorul cuprins: 
                  ” În cazul elevilor:  
                     • acte doveditoare privind componeneta familiei;  
                     • adeverinţă de elev;  
                     • acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii 
majori ai familiei in luna precedenta depunerii cererii.” 
 
 Totodată, propun modificarea Anexei 1a a anexei la H.C.L. nr. 
6/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități 

pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în 

municipiul Roman, ce cuprinde graficul primirii cererilor si eliberarii 
legitimatiilor de calatorie pentru beneficiarii de facilitati pe transportul urban de 
calatori din municipiul Roman in anul 2023. 
      
 Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă solicităm aprobarea modificării 
Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru 
acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de 
transport urban de călători în municipiul Roman și a Anexei 1a a anexei la 
H.C.L. nr. 6/31.01.2020 
                                                    

 
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 

ȘAHÎN MIHĂIȚĂ-MARIAN 
 



                    

       MUNICIPIUL ROMAN  
    Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro 
    Tel. 0233.741.651, 0233.741.119,0233.740.165, 0233.744.650  
     Fax. 0233.741.604 
 
Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 4234 din 18.01.2023    
                                          
                         
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru 

unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în 

municipiul Roman            
 
Prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 6 din data de 30 ianuarie 

2020 s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele 

categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul 

Roman. Prin același act administrativ au fost stabilite categoriile de beneficiari 
cărora Consiliul Local Roman acordă facilități pe transportul urban de călători. 

 

Având în vedere că, pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

acreditat/autorizat care beneficiază de gratuitate la servicii publice de transport 

local, legitimațiile de călătorie se distribuie prin intermediul instituțiilor de 

învățământ, Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Roman propune, prin referatul nr. 105 din data de 17.01.2023, 
modificări la Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 

de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, 
Anexa 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020. 

 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ, luând în considerare Referatul nr. 105 din data de 
17.01.2023 întocmit de Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman, primarul propune spre aprobare Consiliului 
Local modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, după cum 

urmează: 
 

 1. - eliminarea paragrafului de la punctul 1, litera f) cu următorul cuprins: 
” Elevilor din Municipiul Roman, care provin din familii al căror venit pe 

membru de familie este mai mic de 1200 lei.” 
- eliminarea paragrafului de la punctul 3, alineatul (3) cu următorul 

cuprins:  ”Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. f se vor elibera legitimaţii 
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lunare de călătorie numai pe perioada cursurilor școlare valabile de luni până 

vineri”. 
-  eliminarea paragrafului de la punctul 5, alineatul (1), litera c) cu 

următorul cuprins: 
                  ”  În cazul elevilor:  
                     • acte doveditoare privind componeneta familiei;  
                     • adeverinţă de elev;  
                     • acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii 
majori ai familiei in luna precedenta depunerii cererii”  și 
 
 2. modificarea Anexei 1a a Anexei la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 

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

ce cuprinde graficul primirii cererilor si eliberarii legitimatiilor de calatorie 
pentru beneficiarii de facilitati pe transportul urban de calatori din municipiul 
Roman in anul 2023. 

        
Ca urmare a celor prezentate mai sus, supun spre analiză şi aprobare 

Consiliului Local al Municipiului Roman proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 
                                                    

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre se va 

transmite către Direcția Economică în vederea întocmirii raportului de 
specialitate. 
 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 



  

                         

   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:  DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr. 4428 din 19.01.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru 

unele categorii de persoane pe mijloacele de  
transport urban de călători în municipiul Roman            

 
Analizând referatul de necesitate nr. 105 din 17.01.2022 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială a Municipiului Roman, referatul de aprobare și proiectul de 

hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului 

Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de legalitate și 

oportunitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
  

Propunerile privind modificările Anexei 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 - 
Regulamentul pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane 

pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman vizează: 
- eliminarea următoarei categorii de persoane pentru care primirea 

cererilor pentru acordarea legitimațiilor de transport și eliberarea legitimațiilor 

se realizează de către Direcția de Asistență Socială Roman: elevii din 
învăţământul preuniversitar acreditat/ autorizat, care beneficiază de gratuitate la 

servicii publice de transport local, dar pentru care, legitimațiile de călătorie se 

distribuie prin intermediul instituțiilor de învățământ. 
- modificarea Anexei 1a a Anexei la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii 

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

ce cuprinde graficul primirii cererilor si eliberarii legitimatiilor de calatorie 
pentru beneficiarii de facilitati pe transportul urban de calatori din municipiul 
Roman in anul 2023. 

  
  Din punct de vedere al legalității sunt incidente următoarele dispoziții 

și acte normative: 
 

- art. 136, alin. 3, litera a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 
- art. I, punctele 4-6 din Legea  nr. 232/2020 privind modificarea şi 



  

completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 

prizonieri; 
- art. 8, alin. 2, litera b) și alin. 3, coroborate cu art. 5 din Decretul-Lege 

nr. 118/1990 Republicat privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; 
- art. 17, alin. (1), litera o) din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor 

publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale; 
- art. 11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale; 
- Ordonanța de urgență nr. 125 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate. 
 

  Faţă de cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre este întocmit 

cu respectarea condiţiilor legale de fond şi formă, drept pentru care propunem 

adoptarea acestuia în forma prezentată. 
 

                                                
                                                          Director, 

Ciprian Dorin ALEXANDRU 

 
 


