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HOT�RÂRE 
 

Nr. 3 din 27.01.2005  
 

Privind modificarea �i completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi 

 
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 
Examinând expunerea de motive nr. 3593 din 21.01.2005 întocmit� �i înaintat� 

de Serviciul Rela�ii Publice Protec�ie Civil�  ; 
 V�zând avizul favorabil nr. 1 din 25.01.2005 al Comisiei pentru administra�ie 
public�, avizul favorabil nr. 5 din 25.01.2005 al Comisiei pentru  buget finan�e, 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 4276 din 25.01.2005 dat de c�tre secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
�i în regim de închiriere, ale Ordinului 275/2003 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii 38/2003, precum �i ale art 38 alin2 lit. f �i alin. 3 din 
legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE 
          
      Art.1   Se aprob� modificarea �i completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi dup� cum urmeaz�: 
 

 a) La capitolul I – Dispozi�ii generale;  
- Alineatul 4 al articolului 6 se abrog� 
 

  b)La capitolul II – Condi�ii de autorizarea a operatorilor de transport ; 
- La articolul 8 se introduce punctul „h” (o nou� condi�ie): 

h) - “s� de�in� recomandare din partea Asocia�iei profesionale 
reprezentative,” 

- La articolul 9 aliniat 1 se introduc punctele „i” �i „j” (dou� noi condi�ii): 
i) - “recomandare din partea Asocia�iei profesionale reprezentative” 
j) – „copie dup� atestatul profesional al taximetristului ” 
 

  c) La capitolul III – Condi�ii de autorizare a taximetri�tilor independen�i; 
- La articolul 10 se introduce punctul „i” (o nou� condi�ie):  

i) - “s� de�in� recomandare din partea Asocia�iei profesionale 
reprezentative,” 

- La articolul 11 se introduce punctul „h” : 
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h)- “ recomandare din partea Asocia�iei profesionale reprezentative” 
- Articolul  13 aliniatul 1 litera g) va avea urm�torul cuprins: “ Alte înscrisuri 

pe autovehicul vor fi admise numai dac� nu afecteaz� înscrisurile �i 
insemnele prev�zute de lege.În cazul înscrisurilor pentru ter�i acestea se vor 
face doar cu acordul administra�iei publice locale cu plata taxei de 
publicitate”. 

- Articolul 13 aliniat 1 litera h) se abrog�;  
 

  d) La capitolul V – Obliga�iile operatorilor de transport, taximetristului, ale 
clientului cu privire la desf��urarea opera�iunii de transport în regim de taxi; 
- La articolul 14 dup� litera g) se introduce litera h) care va avea urm�torul cuprins: 

“S� aduc� la cuno�tin�a taximetristului care sunt locurile de a�teptare clien�i 
repartizate de prim�ria municipiului Roman , s� depun� toate diligen�ele �i s� ia 
m�suri ca acesta s� nu sta�ioneze /parcheze în alte locuri decât cele special 
amenajate. Neîndeplinirea obliga�iilor men�ionate anterior atrage r�spunderea 
contraven�ional� a operatorului de transport, sanc�iunea aplicându-i-se acestuia.  
În situa�ia taximetristului independent obliga�ia de a nu sta�iona /parca în alte 
locuri decât cele de a�teptare clien�i special amenajate revine exclusiv acestuia.” 

- Articolul 14 litera u) va avea urm�torul cuprins : 
“ S� nu sta�ioneze/parcheze în alte locuri decât cele de a�teptare clien�i repartizate 
de c�tre prim�ria municipiului Roman. Sta�ionarea/parcarea în alte locuri decât 
cele de a�teptare clien�i repartizate de c�tre prim�ria municipiului Roman este 
permis� cu titlu de excep�ie doar pentru interesul privat al taximetristului, situa�ie 
care se justific� prin lipsa fizic� a taximetristului. Prezen�a taximetristului �i sau a 
cel pu�in unui client  nu mai reprezint� excep�ie sau interes privat, constituie 
contraven�ie �i se sanc�ioneaz� potrivit art. 27, lit. c).” 
 

e) La Capitolul VI – Num�rul maxim de autoriza�ii permanente: 
- Articolul 17 va avea urm�torul cuprins:  

“ Se stabile�te norma privind gradul de asigurare a num�rului de locuri de 
a�teptare a clien�ilor de 1,6 taxi/loc de a�teptare” 

- Articolul 18 va avea urm�torul cuprins: 
” Se stabile�te ca num�rul maxim de autoriza�ii taxi permanente s� fie 147 
autoriza�ii taxi, din care 98 autoriza�ii se vor atribui operatorilor de transport �i 49 
autoriza�ii taximetri�tilor independen�i reparti�ie f�cut� conform Legii 38/2003 �i 
Ordinului 275/2003” 
 

f) La capitolul VII - Modul de acordare a autoriza�iilor de transport taxi �i 
autoriza�iilor taxi; 

- Articolul 19 va avea urm�torul cuprins : 
Procedura de acordare a autoriza�iilor const� în :  
a) Procesul de eliberare a autoriza�iilor taxi permanente se încheie la termenele 

stabilite de executivul local pe baza legii.  
b) Dup� stabilirea final� a ordinii, autoriza�iile taxi permanente vor fi atribuite 

pentru o durat� de 5 ani. 
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 
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operatorii de taxi �i a primei tran�e semestriale de 12 euro/autovehicul din taxa 
de 24 euro/an/autovehicul pentru utilizarea locurilor de a�teptare clien�i.” 

- Articolul 21 aliniatul 1 litera c) va avea urm�torul con�inut:  
“ În cazul în care num�rul dosarelor depuse pentru una din grupe este mai mic 
decât num�rul de autoriza�ii stabilit pentru aceea grup�, diferen�a poate fi atribuit� 
celeilalte grupe, acordându-se autoriza�ii permanente pe o durat� de un an.” 

- Articolul  22 lit B va avea urm�torul con�inut:  
“ B. Se acord� puncte pentru fiecare ma�in� din administrare, cuantumul acestora 
se divide la num�rul de taxiuri administrate de operator, rezultând un punctaj 
mediu. Ma�inile care nu întrunesc punctajul mediu nu vor fi autorizate.” 
 

g) La Capitolul VIII - Dispozi�ii tranzitorii; 
- Articolul 23 aliniat 1 punctul e) va avea urm�torul con�inut:  

“ conduc�torul auto de�ine atestat profesional vizat anual” 
- Articolul 24 aliniat 1 litera h) va avea urm�torul con�inut: 

 “ copie dup� contract de dispecerizare” 
- Articolul 25 aliniat 1 litera f) va avea urm�torul con�inut:  

“ copie dup� contractul de dispecerizare cu o firm� de�in�toare de licen�� de 
execu�ie pentru dispecerat eliberat� ARR.   
 

h) La capitolul IX - Control, sanc�iuni �i contraven�ii; 
-  Articolul 28 va avea urm�torul con�inut:  

“ Constituie contraven�ii faptele prev�zute la art. 13 lit g, art. 14 lit h, art. 15 lit d, i 
�i u dac� nu au fost s�vâr�ite în astfel de condi�ii încît potrivit legii penale, s� fie 
considerate infrac�iuni, �i se sanc�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 
a) cu amend� de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor 

art.13 lit. g; 
b) cu amend� de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 

15 lit d �i i; 
c) cu amend� de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 

14 lit. h �i art.15 lit. u. 
Amenda se aplic� �i persoanelor juridice ”  
 

i) Dup� art. 28 se introduc art. 29, 30 �i 31 care vor avea urm�torul con�inut: 
Art 29 – „Constatarea contraven�iilor �i aplicarea sanc�iunilor se vor face de c�tre 
persoanele împuternicite de  Primarul Municipiului Roman.” 
Art. 30 – „Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore  de la data 
încheierii procesului-verbal ori, dup� caz, de la data comunic�rii acestuia, jum�tate 
din minimul amenzii, agentul constatator f�când men�iune despre aceast� posibilitate 
în procesul-verbal” 
Art. 31- „Contraven�iilor prev�zute la art. 28 le sunt aplicabile prevederile Ordonan�ei 
de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare” 
Articolul 29 va deveni art. 32. 
 

j) Anexele 1 �i 2 ale HCL 49/2003  se modific� la pozi�ia “ verso Autoriza�ie 
transport în regim de taxi persoane �i/sau bunuri” unde dup� men�iunile 
speciale se vor insera patru casete cu inscrip�ia viz� 2006, 2007, 2008 �i 2009. 
 

k) Anexa 6 se modific� dup� cum urmeaz�: 
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La pozi�ia 1 – „Casa de cultur� – 8 locuri” 
Dup� pozi�ia 13 se introduc pozi�iile : 

„14. Str. Libert��ii - 4 locuri; 
15. Str Oituz (parcare Metex) – 4 locuri; 
16 .Str. Anton Pann ( restaurant Bradul) – 2 locuri; 
17 B-dul Republicii (patiseria OK) – 2 locuri; 
18 C.A .Rosetti (Marom) - 2 locuri  

l) Anexa 7 se abrog�. 
 

         Art.2 Hot�rârea  Consiliului Local nr. 49 din 29.05.2003 se va modifica �i 
completa corespunz�tor, dându-i-se o nou� numerotare potrivit anexei la prezenta 
hot�râre. 
 

         Art.3  Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 

        Art.4 Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate.  
 
 
 
 Pre�edinte de �edin��,     Contrasemneaz�, 
                   Consilier                                                                   Secretar 
           Dr. Petre BO�TIN�                                     Jr. Gheorghe CARNARIU 
 


