ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 52 din 30.03.2009
Privind modificarea H.C.L. nr. 12 din 31.01.2008 privind aprobarea înfiinţării
serviciului public de transport în regim taxi şi a Regulamentului de
organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinînd expunerea de motive nr. 4459 din 10.03.2009 iniţiată de către
prof. Laurenţiu Dan Leoreanu - primarul municipiului Roman, precum şi Raportul
de specialitate nr. 4460 din 10.03.2009 întocmit de către Compartimentul
Transporturi – Autoritatea de Autorizare;
Văzând avizul favorabil nr. 17 din 30.03.2009 al Comisiei de Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 50 din 30.03.2009 al Comisiei
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 5695 din 30.03.2009 dat de
Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi, modificată prin Legea 265 /2008 precum şi cele 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, pct. 1 şi art. 115, alin.1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea
înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi şi a Regulamentului de
organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi după cum
urmează:
 Art. 13, lit. k) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„k) Să aducă la cunoştinţa taximetristului care sunt locurile de aşteptare
clienţi aprobate de Consiliul local Roman, să depună toate diligenţele şi să ia
toate măsurile pentru ca acesta să nu staţioneze/parcheze în late locuri decât cele
special amenajate. Obligaţia se consideră a fi neîndeplinită în următoarele
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condiţii: (1) cumularea a 3 amenzi în legătură cu acelaşi autovehicul; (2)
sancţiunile să fie aplicate în decurs de 3 luni. Neîndeplinirea obligaţiei, aşa
cum a fost descrisă mai sus, atrage răspunderea contravenţională a
transportatorului persoană juridică. În situaţia taximetristului independent
obligaţia de a nu staţiona/parca în alte locuri decât cele de aşteptare clienţi
special amenajate revine exclusiv acestuia.”
 Art. 14, lit. s) se modifică şi va avea următorul conţinut:
s) sa poata prezenta la control, in timpul activitatii, urmatoarele documente:
-autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport;
- lista locurilor de aşteptare clienţi
- certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
- copia certificatului de agreare;
- asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora, în cazul transportului de
persoane;
- asigurarea pentru mărfuri şi bunurile transportate, în cazul transportului de
mărfuri şi bunuri;
- asigurarea de răspundere civilă;
- certificatul de atestare a pregătirii profesionale a conducătorului auto;
- legitimaţia conducătorului auto, dacă are calitatea de angajat;
- cartea de identitate a conducătorului auto
- copia buletinului de verificare metrologică a taximetrului;
- copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveşte sau copia autorizaţiei
de dispecerat taxi, în cazul taxiurilor transportatorilor autorizaţi care au
dispecerat propriu;
- ecusonul taximetristului, afişat la vedere;
- lista cu tarifele practicate, afişată la vedere;
- ecusoanele aplicate pe portiere.
 Art. 16 se modifică şi va avea următorul conţinut :
Art. 16. Se stabileşte norma privind gradul de asigurare a numărului de
locuri de aşteptare clienţi 1,8 taxi/loc de aşteptare.”
 La Art. 25 se introduce lit. f) cu următorul conţinut :
f) certificat fiscal eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite locale
 Art. 27 se modifică şi va avea următorul conţinut :
« a. Cu amendă de la 50 la 300 de lei nerespectarea prevederilor Art. 12 lit. g,
Art.13 lit.i, şi Art. 14 lit. u
b. Cu amendă de la 100 la 500 de lei nerespectarea prevederilor Art. 14 lit.s
şi Art. 15 li h
c. Cu amendă de la 150 la 900 de lei nerespectarea prevederilor Art. 13 lit. k
d. Cu amendă de la 500 la 700 de lei nerespectarea prevederilor Art. 14 lit. d, i
 Anexa nr. 6 se modifică după cum urmează :
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Anexa 6

Locuri de aşteptare clienţi
1. Casa de Cultură - ............................
10 locuri
2. Zona Hotel (Biserica Precista) –
...................................15
3. Zona Favorit – .......................................................................... ...5
4. Piaţa Centrală – .................................................................. ... 9
5. Piaţa Ecaterina Teodoroiu – .............................................. .. 3
6. Abator –
............................................................................. 4
7. Cartier Muncitoresc – ...................................................... ...
4
8. Gara – ........................................................................................ 23
9. Spital – ................................................................................ ........ 4
10. Bancpost –.............................................................................. 10
11. Banca Transilvania – .................................................................. 6
12. Restaurant Bradul – .................................................................... 3
13. str. Anton PANN ( intersecţie Martir Cloşca )- .......................... 3
14. Market Ayalalta- ......................................................................... 6
15. Marom - ...................................................................................... 4
16.str. Bogdan Dragoş(intersecţie Griviţei) –................................... .2
17.Cimitir – ..........................................................................................4
18.TIC-TAC(str. Sucedava) – ......................................................... .5
19. str. Smirodava (bl.11) – ............................................................. . 3
20.Str. Smirodava (Hervion)............................................................. 2
21.Spital vechi – ................................................................................ 2
22.Telefoane – ................................................................................... .2
23.Pascal (D. Gherea) – ..................................................................... 2
24.Femina - .................................................................................... . 4
25. Clubul elevilor – ........................................................................... 6
Total 141 de locuri

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin serviciile publice de interes local
va adduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman autorităţilor şi persoanelor interesate

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Ing. George-Alexandru BĂLAN

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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