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HOTĂRÂRE 
 

Nr. 123 din 29.11.2006  
 

Privind modificarea şi 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. 101957 din 27.11.2006 întocmită şi 
înaintată de Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă  ; 
 Văzând avizul favorabil nr. 25 din 29.11.2006 al Comisiei pentru administraţie 
publică, precum şi avizul pentru legalitate nr. 102549 din 29.11.2006 dat de către 
secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, ale Ordinului 275/2003 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii 38/2003, precum şi ale art. 38, alin. 2, lit. „d” şi alin. 
3, lit. „a”, pct. 14 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 H.C.L. nr. 49 din 29.05.2003 pentru 
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi, după cum urmează: 
 

  - Articolul 17 va avea următorul cuprins: 
“ Se stabileşte norma privind gradul de asigurare a numărului de locuri  de 

aşteptare clienţi  de 2,1 taxi/loc de aşteptare” 
 

- Articolul 18, litera a) va avea următorul cuprins: 
„Se stabileşte ca numărul maxim autorizaţii permanente să fie 198, din care 

132 autorizaţii se atribuie operatorilor de transport şi 66 autorizaţii taximetriştilor 
independenţi.” 

 

      Art.2 Anexa la Hotărârea  Consiliului Local nr. 3 din 27.01.2005 (forma la zi a 
HCL 49/2003) se va modifica şi completa corespunzător. 
 

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

     Art.4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.  
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