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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 69 din 29.06.2006 

 
Privind modificarea  şi completarea HCL 49/2003  pentru aprobarea 

Regulamentului privind transportul în regim taxi  

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 75621 din 23.06.2006 întocmită şi 
înaintată de către Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă; 
 Văzând avizul favorabil nr. 16 din 28.06.2006 al Comisiei de 
Administraţie Publica Locală şi Sport precum şi avizul pentru legalitate nr. 
76187 din 28.06.2006 dat de  Secretarul municipiului Roman. 
 Având în vedere  prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi si ale art. 38 alin. 2, lit. „f” şi alin. 3 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală. 

În temeiul art. 46 pct. 1 din acelaşi act normativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea HCL 49/29.05.2003 după 
cum urmează: 

� art. 13, alin. 1, lit. d) va avea următorul cuprins: 
„pe portierele din spate se va aplica vizibil un indicator marcat (conform 
anexei nr. 5), detasabil, care sa reprezinte: localitatea de autorizare, un 
număr de control codat (format din codul operatorului sau codul 
taximetristului independent din registrul de evidenta taxi si numărul 
autorizaţiei), numărul de autorizaţie taxi atribuit autovehiculului de 
transport de către administraţia publica locală (de la 001 la 165), precum si 
data expirării acesteia.” 
 

� art. 17 va avea următorul cuprins: 
„Se stabileşte norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri  de 
aşteptare clienţi  de 1,72 taxi/loc de aşteptare.” 
 

� art. 18. lit. a) va avea următorul conţinut:  
„ Se stabileşte ca numărul maxim autorizaţii permanente să fie 165, din care 
110 autorizaţii se atribuie operatorilor de transport şi 55 autorizaţii 
taximetriştilor independenţi.” 
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� art. 27 alin. 1 va avea următorul conţinut:  
„ Constituie contravenţie faptele prevăzute la art. 13 lit . g, art. 14, lit. h, art. 
15 lit. d, i şi u, art. 16 lit. h, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii 
încât potrivit legii penale să fie considerate sancţiuni şi se sancţionează după 
cum urmează: 
a. Cu amendă de la 100 - 500 RON nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g, 

art.15 lit. u şi art. 16 lit. h 
b. Cu amendă de la 500 - 700 RON nerespectarea prevederilor art. 15 lit d 
şi i. 

c. Cu amendă de la 1000 - 2000 RON nerespectarea prevederilor art. 14 lit. 
h. 

 
�  Anexa 5 la HCL 49/2003 care va avea următorul conţinut: 

 
Indicator marcaj portiere spate 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Indicator marcaj portiere faţă 

      
� Anexa 6 la HCL 49/2003 care va avea următorul conţinut: 

 
„Locuri de aşteptare clienţi 

 
1. Casa de Cultură  - 8 locuri 
2. Zona Hotel (Biserica Precista) – 10 locuri 
3. Complex Alexandru cel Bun – 4 locuri 
4. Zona Favorit – 3 locuri 
5. Piaţa Centrală – 4 locuri 
6. Piaţa Ecaterina Teodoroiu – 3 locuri 

 
 

9.000 Lei / Km 
 

90.000 Lei / oră 
 

8.000 Lei / pornire 
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7. Abator – 2 locuri 
8. Cartier Muncitoresc – 2 locuri 
9. Gara – 23 locuri 
10. Spital – 4 locuri 
11.  Bancpost – 8 locuri 
12. Complex Nicolae Bălcescu – 2 locuri 
13. Banca Transilvania – 4 locuri 
14. Restaurant Bradul – 3 locuri 
15. str. Anton PANN ( intersecţie Martir Cloşca )- 2 locuri 
16.  Patiseria OK- 2 locuri 
17. Marom  - 2 locuri 
18. str. Bogdan Dragoş(intersecţie Griviţei) – 2 locuri 
19. Cimitir – 2 locuri 
20. Dedeman – 2 locuri 
21. TIC-TAC(str. Sucedava) – 2 locuri” 

22. str. Smirodava (bl.11) – 2 locuri 
 
Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit  legii, prin grija secretarului 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 

   Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează 
             Consilier,                                                                 Secretar, 
 Prof. Traian DIMITRIU                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


