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HOTĂRÂRE 
 

Nr. 50 din 03.05.2007 
 

Privind modificarea H.CL. nr. 49/2003 pentru aprobarea       
Regulamentului de transport în regim taxi 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinînd expunerea de motive 7055 din 25.04.2007 întocmită de către Serviciul 
Relaţii Publice, Protecţie Civilă – Compartiment Transport Public Local şi înaintată de 
Primarul municipiului Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 02.05.2007 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală şi Sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7343 din 03.05.2007 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică locală. 

În temeiul art. 45 din acelaşi act normativ: 
                                   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 49/2003 după cum urmează: 
• art. 13, lit. „c” va avea următorul cuprins: 

„Taxiurile cu autorizaţie permanentă vor avea culoarea galbenă cu excepţia taxiurilor 
destinate transportului de bunuri care vor avea doar cabina galbenă. 

• art. 13, lit. „f” va avea următorul cuprins: 
„Taxiul trebuie să aibă afişate în interior, la loc vizibil, un ecuson cuprinzând numele, 
prenumele şi fotografia şoferului, seria şi numărul atestatului profesional, precum şi o 
listă cu numerele de telefon ale: Oficiului pentru Protecţia Consumatorului, Poliţiei 
Comunitare şi al Asociaţiei profesionale la care taximetristul (sau firma la care este 
angajat) este afiliat.”  

• art. 15 lit. „d” va avea următorul conţinut:  
„Să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa contravaloarea 
prestaţiei efectuate, cu respectarea strictă a tarifelor aprobate de către Consiliul Local”. 

• art. 27 lit. „c” va avea următorul conţinut: 
„Cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei nerespectarea prevederilor art. 14, lit. „h” şi art. 
15, lit. „d”. 
 
    Art. 2  Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
  Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 
           Consilier,                                                                  Secretar, 
  Ing. Neculai IFTIMIE                                      Jurist Gheorghe CARNARIU 


