ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului şi Viceprimarului Municipiului Suceava nr. ............;
Raportul Serviciului autorizare, corp control comercial, nr. ..............;
Raportul Comisiei de servicii publice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Suceava;
prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, ale
Ordinului nr. 353/2007, privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
public local nr. 92/2007, emis de ministrul internelor şi reformei administrative şi ale Ordinului
nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local
şi a Caietului de sarcini – cadru al serviciilor de transport public local – emis de ministrul
transporturilor;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 14 şi al art. 45 alin. (1) din
Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
-

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prevăzut în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATORI,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR

SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

ION LUNGU

IOAN CIUTAC

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARŞOVSCHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
Primăria Municipiului Suceava
Nr.
din
EXPUNERE DE MOTIVE
Serviciile de transport public local au facut obiectul unui pachet de acte normative care modifică în
mare parte vechile prevederi legale.
Sfera serviciilor de transport public local, conform noilor reglementări, cuprinde: serviciile de
transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport
public. Categoria serviciilor de transport public local de persoane include: transportul prin curse regulate,
transportul prin curse regulate speciale, transportul cu autoturisme în regim de taxi şi transportul cu
autoturisme în regim de închiriere. Serviciile de transport public local de mărfuri sunt transporturile publice
efectuate cu autovehicule a căror masă maximă autorizată, inclusiv remorcă, nu depăşeşte 3,5 tone şi
cuprind: transportul în regim contractual şi transportul în regim de taxi.
La categoria “alte servicii de transport public local”, legislaţia prevede următoarele tipuri de
transport: transportul de persoane pe cablu, transporturile de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci,
transporturile de persoane şi mărfuri pe căi navigabile interioare şi transporturile efectuate cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare.
Este evident că, dintre toate acestea, doar o parte se regăsesc în serviciile de transport public local
care se execută în municipiul Suceava, iar dintre acestea, mai importante sunt transportul public local de
persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze (care cuprinde şi transportul public local de persoane
executat în prezent de către Asociaţia Transportatorilor Publici Locali de Persoane), serviciile de transport în
regim de taxi şi în regim de închiriere. Precizăm că în contextul legislaţiei actuale, mijloacele de transport
denumite „Maxi-Taxi” fac parte din categoria autobuzelor. Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) punctul 4 din
O.U.G. nr. 109/2005, cu modificările şi completările ulterioare, autobuzele sunt autovehicule cu cel puţin 4
roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, concepute şi construite pentru transportul de
persoane pe scaune şi în picioare şi care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului
auto.
Conform art. 17 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, consiliile
locale au atribuţia de a elaborara şi aproba normele locale şi regulamentele serviciilor de transport public
local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi patronale ale operatorilor de transport rutier şi
ale transportatorilor autorizaţi, precum şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu.
Potrivit prevederilor art. 20 alin. (6) şi (7) din acelaşi act normativ:
„(6) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de reglementare în
domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită faţă de toţi operatorii de
transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate
sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006 şi prin prezenta lege.
(7) Autorităţile locale sau judeţene de reglementare realizează regulamente de organizare şi
funcţionare a fiecărui serviciu de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente,
cu prevederile prezentei legi şi cu alte reglementări în vigoare.”
Până în prezent, au fost elaborate şi aprobate Regulamentele pentru serviciul de transport public
local în regim de taxi şi pentru transportul în regim de închiriere. Prin Ordinul nr. 972/2007 emis de
ministrul transporturilor s-a aprobat Regulamentul cadru pentru efectuarea transportului public local.
Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea aprobării Regulamentului pentru efectuarea
transportului public local. În acest sens, vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, în forma redactată şi prezentată alăturat.
PRIMAR,

VICEPRIMAR,

ION LUNGU

LUCIAN HARŞOVSCHI
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
SERVICIUL AUTORIZARE, CORP CONTROL COMERCIAL
Nr.
APROB,
PRIMAR
ION LUNGU
AVIZEZ,
VICEPRIMAR
LUCIAN HARŞOVSCHI
RAPORT
Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
pentru efectuarea transportului public local
În municipiul Suceava, transportul public local de persoane este atribuit în gestiune
delegată, prin contracte de concesiune încheiate anterior noului pachet de acte normative care
reglementează transportul public local. Prin aceste norme din domeniul transportului se conferă noi
atribuţii de autorizare/licenţiere, atât în domeniul transportului de persoane, cât şi al altor categorii
de transport, aşa cum s-a menţionat în expunerea de motive a iniţiatorilor proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local.
În temeiul prevederilor art. 20 alin. (6) şi (7) din din Legea serviciilor de transport public
local nr. 92/2007, “autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de
reglementare în domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îşi exercită
faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de
gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele (…)”
stabilite prin lege, printre care se numără şi realizarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a
fiecărui serviciu de transport public local, în conformitate cu regulamentele-cadru existente.
Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale
adoptă hotărâri în legătură cu “elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de
sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale
referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcinicadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi
aprobate de autorităţile de reglementare competente”.
Până în prezent, au fost elaborate şi aprobate Regulamentele pentru serviciul de transport
public local în regim de taxi şi pentru transportul în regim de închiriere, pentru care nu au existat
regulamente-cadru aprobate de autorităţile administraţiei publice centrale. Prin Ordinul nr.
972/2007 emis de ministrul transporturilor s-a aprobat Regulamentul-cadru pentru efectuarea
transportului public local, care a stat la baza întocmirii Regulamentrului ce se propune a fi aprobat
prin proiectul de hotărâre la care facem referire.
Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal şi oportun să fie adoptat
proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local,
în forma redactată şi prezentată alăturat.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm dispuneţi.
Şef serviciu,
Amariei Ileana
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