
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. 13280 din 17.02.2023 

 
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. 1395 din 16.02.2023 al Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Roman; 
       - referatul de aprobare nr. 13285 din 17.02.2023 înaintat de către Primarul 
Municipiului Roman - domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de 

specialitate nr. 13806 din 20.02.2023 întocmit de către Direcția economică; 
- avizul de legalitate nr.       din __.02.2023 dat de Secretarul general al  

Municipiului Roman, avizul favorabil nr.    din __.02.2023 al Comisiei pentru 
buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr.     din __.02.2023 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: 
punctul 1, litera e) va avea următorul cuprins: ”Pensionarii cu pensii 

lunare mai mici de 1700 lei”. 
 



                                                                                                   
 

 
         Art. 2. 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. 3. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

        Art. 4. 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 nr. 1 la HCL nr.  din __.02. 2023 
         
 

REGULAMENT PENTRU ACORDAREA DE FACILITATI 
PENTRU UNELE CATEGORII DE PERSOANE PE 

MIJLOACELE DE TRANSPORT URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL 
ROMAN 

 
 
 

1. Municipiul Roman, in conformitate cu prevederile unor legi speciale și a hotărârilor 

consiliului local, acordă facilități pe transportul urban de calatori, urmatoarelor 
categorii de persoane:  

a) Veteranii de război și văduvele de război, potrivit prevederilor art. 16 lit. „b” din 

Legea nr. 44/1994, republicată, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,  

b) Eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, potrivit prevederilor art. 5 lit. “k” din Legea recunoştinţei faţă de 

eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 

1989 nr. 341/ 2004;  

c) Persoanele care au stabilită calitatea de beneficiar al 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, prin decizie a Comisiei pentru aplicarea Decretului-lege nr. 
118/1990, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Persoanele cu handicap grav si accentuat, insotitorii persoanelor cu handicap grav 
in prezenta acestora, insotitorii copiilor cu handicap accentuat in prezenta acestora, 
insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat in prezenta acestora, 
asistenţii personali ai personalor cu handicap grav, asistentii personali profesionisti ai 

persoanelor cu handicap grav si accentuat , potrivit prevederilor art.23 alin (1) si (2) 
din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată in 2008;  

e) Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1700 lei;  

f) Beneficiarii de ajutor social apţi de muncă şi care prestează activităţi în folosul 

comunităţii;  

g) Șomerii indemnizabili;  

h) Personalul armatei prevazut la art. 8^1 din O.U.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi 

acestuia şi urmaşilor celui decedat;  
 
i) Persoanelor aflate in situatii exceptionale, pe baza unui referat de necesitate intocmit 
de serviciul de specialitate si aprobat de primarul municipiului. 
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2. Acordarea facilitatilor se face numai pentru persoanele cu domiciliul in municipiul 
Roman.  
 
3. (1) Pentru categoriile prevăzute la art. 1, lit. a, b, c, h și i se vor elibera legitimaţii 

anuale de călătorie valabile de luni până duminică.  
     (2) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. d, e și f se vor elibera legitimaţii lunare 

de călătorie valabile de luni până duminică.  
     (3) Pentru categoria prevăzută la art. 1, lit. g se vor elibera legitimaţii lunare de 

călătorie valabile de luni până vineri.  
     (4) Pentru persoanele incadrate in grad de handicap grav si accentuat cu valabilitate 
– permanent, se vor elibera legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până 

duminică.   
     (5) Pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata se vor elibera 
legitimaţii anuale de călătorie valabile de luni până duminică, cu excepția persoanelor 

beneficiare de pensie de invaliditate. 
 
4. (1) Primirea cererilor pentru acordarea legitimatiilor de transport si eliberarea 
legitimatiilor de calatorie se vor realiza de catre Directia de Asistenta Sociala in 
conformitate cu Graficul primirii cererilor si eliberarii legitimatiilor de calatorie pentru 
beneficiarii de facilitati pe transportul urban de calatori din municipiul Roman, anexa 
1a la prezentul Regulament. Legitimatiile nedistribuite pana la termen vor fi predate 
operatorului economic in vederea anularii acestora.    
 
5. (1) Solicitantii, vor depune lunar, conform graficului, la Direcţia de Asistenţă 

Socială, o cerere, anexa 1b la Regulament, care sa contina numele si prenumele, adresa 
de domiciliu, calitatea pe care o are ca beneficiar a facilitatii pe transportul urban de 
calatori, insotita de alte acte doveditoare, dupa caz, astfel:  
 
a) În cazul pensionarilor:  
• copie a actului de identitate;  
•  cuponul de pensie din luna precedenta solicitarii;  
•  decizia de pensie, pentru persoanele beneficiare de pensie sociala minima garantata. 
 
b) În cazul categoriilor prevăzute la art. 1, lit a. b, c, d :  
• copie a actului de identitate;  
• copie dupa certificatul si/sau legitimatia de veteran de razboi, vaduva de razboi, 
revolutionar, detinut si persecutat politic, decizia Comisiei pentru aplicarea Decretului-
lege nr. 118/1990, cu modificările și completările ulterioare, certificat de handicap, 
dupa caz;  
 
c) În cazul beneficiarilor de ajutor social:  
• copie a actului de identitate  
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• dovada prestării de actiuni si lucrari de interes local in luna precedenta depunerii 
cererii;  
 
d) În cazul somerilor:  
• copie a actului de identitate;  
• dovada ca solicitantul este beneficiar al indemnizatiei de somaj;  
 
e) În cazul solicitanților de la art. 1, lit. „h”:  
• dopie act identitate  
• dovada ca solicitantul se inscrie în situațiile reglementate de art. 8^1 din O.U.G. nr. 

82/2006;  
 
6. (1) Beneficiarii de facilitati pe mijloacele de transport urban de calatori au obligatia 
de a comunica primarului, in scris, orice modificare de natura sa conduca la incetarea 
acordarii dreptului (venituri, componenta familie, domiciliu), in termen de 5 zile 
lucratoare de la aparitia modificarii.   
     (2) Directia Locala pentru Evidenta Persoanelor prin Biroul pentru Stare Civila va 
verifica lunar situatia deceselor inregistrate in cazul categoriilor de beneficiari pentru 
care se elibereaza legitimatii de calatorie anuale valabile de luni pana duminica, 
respectiv categoriile prevazute la punctul 1, lit. a), b), c), h) si punctul 3 alin. 4) si alin. 
5). 
 
7. (1) Direcţia de Asistenţă Socială, in urma verificarii documentatiei, va intocmi cate 
un tabel pe fiecare categorie de persoane care se incadreaza in prevederile prezentei 
hotarari, pe care le va inainta operatorului serviciului public in vederea avizarii acestora 
si a intocmirii legitimatiilor de calatorie.  
     (2) Tabelul va contine numele si prenumele persoanei, adresa de domiciliu, calitatea 
persoanei, numarul si seria buletinului (cartii de identitate), CNP-ul, numarul actului 
doveditor al calitatii persoanei, denumirea institutiei care a eliberat actul, perioada de 
valabilitate a actului, seria si numarul abonamentului acordat si semnatura 
beneficiarului. 
     (3) Tabelele cuprinzand semnaturile beneficiarilor si avizate de primar si de 
directorul operatorului economic vor constitui documentele justificative ale facturilor, 
care vor fi transmise lunar Municipiului Roman spre decontare.  
 
8. (1) Facilitatile pe transportul urban de calatori se acorda incepand din luna urmatoare 
depunerii cererii.  
    (2) Eliberarea legitimatiilor de calatorie se va efectua prin caseria Directiei de 
Asistenta Sociala, doar titularului legitimatiei de calatorie, identificat pe baza actului 
de identitate valabil, in original. Exceptia o reprezinta persoanele incadrate in gradul 
de handicap grav cu asistent personal, caz in care legitimatia se poate elibera si 
asistentului personal al bolnavului.   
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9. (1) Finanțarea cheltuielilor privind facilitățile acordate pe transportul urban de 
călători se efectuează din bugetul local al Municipiului Roman.  
      
10. Anexele 1a si 1b fac parte integranta din prezentul Regulament: 
 
Anexa 1a – Graficul primirii cererilor si eliberării legitimațiilor de călătorie pentru 
beneficiarii de facilități pe transportul urban de călători din municipiul Roman pentru 
anul 2023; 
 
Anexa 1b – Cerere pentru acordarea de facilități pe transportul public urban de călători.   
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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. 1395 din 16.02.2023 
 
 
 
 

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 adoptarea de către Guvern a Ordonanţei de urgenţă nr. 168 din 

09 decembrie 2022 care prevede majorarea valorii punctului de pensie și a 

indemnizației sociale pentru pensionari începând cu luna ianuarie a anului 2023 și 

pentru a asigura accesul unui număr cât mai mare de persoane la facilitățile acordate 

pe transportul urban de călători în municipiul Roman, propun modificarea limitei 
veniturilor pensionarilor care pot beneficia de facilitățile pe mijloacele de transport 

urban de călători în municipiul Roman în temeiul Regulamentului pentru acordarea de 
facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători 

în municipiul Roman aprobat prin H.C.L. nr. 6/31.01.2020, de la 1500 lei, cât a fost 
până în prezent, la 1.700 lei. 

    În acest sens, vă 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:  
Punctul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: ”Pensionarii cu pensii 

lunare mai mici de 1700 lei”.      
 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. 
                                                    

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
ȘAHÎN MIHĂIȚĂ-MARIAN 



                       

   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. 13285 din 17.02.2023 
 

 
 

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            

 
 

În temeiul art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, luând în considerare Referatul nr. 1395 
din data de 16.02.2023 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 Regulamentului pentru 
acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele 

de transport urban de călători în municipiul Roman, prin creșterea 

limitei veniturilor pensionarilor care pot beneficia de facilitățile pe 

mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman de la 
1500 lei, cât a fost până în prezent, la 1.700 lei. 

În acest sens, 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:  

Punctul 1, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1700 lei”.      

        
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. 13806 din 20.02.2023 

 
 
 
 

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. 1395 din 16.02.2023 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: 
- modificarea limitei veniturilor pensionarilor care pot beneficia de 

facilitățile pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman de la 

1500 lei, cât a fost până în prezent, la 1.700 lei, 
și au drept scop asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane 

la facilitățile acordate pe transportul urban de călători în municipiul Roman, ca 
urmare a adoptării de către Guvern a Ordonanţei de Urgenţă nr. 168 din 09 
decembrie 2022 care prevede majorarea valorii punctului de pensie și a 

indemnizației sociale pentru pensionari începând cu luna ianuarie a anului 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/ 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 17, alin. (1), litera o) din Legea nr. 92/2007 - Legea serviciilor publice 



  

de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 - Ordonanța de urgență nr. 168 din 09 decembrie 2022 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. 
 

  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 

 
 


