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C O N S I L I U L  L O C A L  
        

HOT�RÂRE 
 

Nr. 94 din 30.09.2004 
 

Privind modificarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 privind aprobarea 
regulamentului privind transportul în regim de taxi 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 57641 din 22.09.2004 întocmit� �i 

înaintat� de c�tre Serviciul Rela�ii Publice Protec�ie Civil�; 
V�zând avizul favorabil nr. 15 din 28.09.2004 al Comisiei de administra�ie 

public� local� �i sport, avizul favorabil nr. 36 din 27.09.2004 al Comisiei de buget 
finan�e, precum �i avizul pentru legalitate nr. 58423 din 24.09.2004 dat de c�tre 
secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003, privind transportul în regim 
de taxi �i în regim de închiriere , precum �i ale art. 38 alin. 3 din Legea nr. 
215/2001 privind administra�ia public� local�; 
 În temeiul art.46 alin.1 din legea nr.215/2001, privind administra�ia public� 
local�; 
 

HOT�R��TE 
 
 Art.1. Se aprob� modificarea anexei la HCL. nr. 49 din 29.05.2003 privind 
Regulamentul privind transportul în regim de taxi dup� cum urmeaz�:  
 

- Articolul 7 alin. 1 va avea  urm�torul cuprins:  
 “Tariful de ruinare �i tariful  excesiv  sunt de 9.000 lei /km. �i respectiv 15.000 
lei/km, stabilite conform Legii 38/2003, art.49 lit.c”. 

- Articolul 19 va avea urm�torul cuprins:  
„Etapele de acordare a autoritaza�iilor sunt: 

a) Depunerea documenta�iilor  prev�zute la  cap.VIII din prezentul 
Regulament  pân�  cel târziu  la data de 30.11.2004, Conform  cu programarea 
stabilit�, la Compartimentul  Transport Local” 
  b) Conform  Ordinului 323/06.08.2004 al Ministerului Administra�iei �i 
Internelor, artr.4, pct.3, la data de 30.11.2004 se încheie procesul de  eliberare a 
autoriza�iilor TAXI permanente  în ordinea  complet�rii  documenta�iei pentru 
ob�inerea  autoriza�iei. 
  c) Autoriza�iile se vor elibera  dup� achitarea  taxei pentru autorizare, în 
valoare de 750.000 lei/an pentru persoan� fizic�  �i 400.000 lei/an autovehicul  
pentru operatori taxi �i a taxei pentru utilizare locuri de a�teptare clien�i  în 



valoare de  24 euro / an / autovehicul în termen de 15 zile  calendaristice de la 
data atribuirii”. 

- Articolul 23 va avea urm�torul cuprins: 
„Prelungirea autorizatiilor de taximetrie se face in cazul in care sunt 

indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: 
- operatorul de transport/taximetristul independent are sediul sau o filiala in 

municipiul Roman 
- operatorul de transport detine autovehiculele sub orice forma cu exceptia 

contractului de comodat; 
- taximetristul independent efectueaza activitate de taximetrie cu un singur 

autovehicul aflat in proprietate; 
- s� posede asigurare valabil� privind pasagerii si bagajele; 
- conducatorul auto detine atestat profesional; 
- taximetristii sunt incadrati conform prevederilor legale; 
- dovada ca poate asigura dispecerizartea activitatii de taximetrie conform 

prezentului regulament; 
- taxiul sa fie inscriptionat cu tariful practicat si insemnele sah; 
- buletinul metrologic, din care sa rezulte reglarea aparatului de taxat pentru 

in limitele aprobate de Consiliul Local. 
- Articolul 26 se abrog�. 

 

 Art.2. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 

 Art.3. Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate. 
 
 
 
 
 Pre�edinte de �edin��      Contrasemneaz� 
  Consilier,                               Secretar,    
            Ec. Ioan ANTOCI                                        Jr. Gheorghe CARNARIU 
 


