
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL ROMAN 
 

HOT�RÂRE 
 

Nr. 95 din 27.10.2005  
 

 Privind modificarea �i completarea HCL nr. 49 din 29.05.2003 pentru 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi  �i a HCL nr. 30 

din 31.03.2005 privind aprobarea Regulamentului privind desf��urarea 
procedurii de atribuire a autoriza�iilor taxi 

 
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 66137 din 18.10.2005 întocmit� �i înaintat� 
de Serviciul Rela�ii Publice Protec�ie Civil�  ; 
 V�zând avizul favorabil nr. 15 din 25.10.2005 al Comisiei pentru administra�ie 
public�, precum �i avizul pentru legalitate nr. 67141 din 25.10.2005 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 alin. 2 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. 49/29.05.2003 dup� cum 
urmeaz�:  

- art. 4 va avea urm�torul cuprins: 
„Autoriza�ia pentru transport  de persoane sau bunuri în regim de taxi  se va  elibera  
la cererea operatorului de transport care î�i are sediul sau o filial� pe raza 
municipiului  �i la cererea taximetristului independent care domiciliaz� sau î�i 
desf��oar� deja activitatea în municipiul Roman” 
 

- art. 17 va avea urm�torul cuprins: 
„Se stabile�te norma privind gradul de asigurare a num�rului de locuri  de a�teptare 
clien�i  de 1,86 taxi/loc de a�teptare .” 
 

- la art. 18 se introduce litera c) ce va avea urm�torul cuprins: 
„c) -  Se stabile�te ca nr. maxim de autoriza�ii taxi sezoniere s�  fie 10.” 

 

 Art. 2 Se aprob� modificarea �i completarea HCL 30/31.03.2005 dup� cum 
urmeaz�:  
     -    art. 8 alin. 2 se abrog� 

- art. 8 alin. 3 va avea urm�torul cuprins: 



„(2) Autoriza�iile astfel vacantate se atribuie solicitan�ilor din lista de a�teptare 
respectiv�, în ordinea cronologic� a numerelor de înregistrare ale cererilor, dac�  au 
documenta�ia complet� depus� la data vacant�rii.” 
- art. 8 alin. 4 �i 5 se abrog� 
- art. 9, lit c) va avea urm�torul cuprins: 

„(c) Pentru viza anual� �i prelungirea autoriza�iei taxi, operatorii de transport în regim 
taxi trebuie s� depun� la Prim�ria Roman urm�toarele documente: 

- cerere tip 
- copie dup� certificatul înregistr�rii în Registrul Comer�ului 
- dovada c� autovehiculele sunt de�inute sub orice form�, cu excep�ia comodatului 
- copii dup�  asigur�rile pasageri+bagaje 
- copii dup�  licentele de execu�ie �i transport 
- copii dup� contractele de munc� ale taximetri�tilor 
- copii dup� atestatele profesionale ale taximetri�tilor 
- copie dup� contractul de dispecerat 
- copie dup� recomandarea din partea asocia�iei profesionale.” 
 

- la art. 9 dup� lit. c) se introduce lit.  c1) ce va avea urm�torul cuprins: 
„c1) Pentru viza anual� �i prelungirea autoriza�iei taxi taximetri�tii independen�i 
trebuie s� depun� la Prim�ria Roman urm�toarele documente: 

- cerere tip 
- copie dup� Certificatul de înregistrare în Registrul Comer�ului 
- copii dup�  asigur�rile pasageri+bagaje 
- copii dup�  licentele de execu�ie �i transport 
- copii dup� atestatul profesional al taximetristului 
- copie dup� contractul de dispecerat 
- copie dup� recomandarea din partea asocia�iei profesionale.” 
 

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice descentralizate va duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 

 

Art. 4 Prezenta hot�râre se va comunica potrivit  legii, prin grija secretarului 
autorit��ilor �i persoanelor interesate. 

 
 
 

    Pre�edinte de �edin��                                                      Contrasemneaz� 
             Consilier,                                                                       Secretar, 
  Ing. Alexandru COCU�                                       Jurist Gheorghe CARNARIU 
 

 
 

 
 
 
 


