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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 17 din 28.01.2010 

 
Privind modificarea H.CL. nr. 12/2008 pentru aprobarea       

Regulamentului de transport în regim taxi 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinînd expunerea de motive nr.  1597 din 21.01.2010  iniţiată de către 
prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 
raportul de specialitate nr. 1598 din 21.01.2010 întocmit de către 
Compartimentul Transporturi – Autoritatea de Autorizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 5 din 28.01.2010 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală,  Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 17 din 28.01.2010 al 
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 2158 din 28.01.2010 dat 
de Secretarul Municipiului Roman; 

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 
de taxi, modificată prin Legea 265 /2008, precum 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, pct. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi 
act normativ: 
                                   

HOTĂRĂŞTE: 
 
   Art. 1  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 12/2008 după cum urmează: 
  

 La art. 13 se adaugă un nou alineat „m)” care va avea următorul conţinut: 
”m) să se prezinte la Autoritatea de Autorizare Roman, în perioadele şi la 

termenele  anunţate de aceasta, pentru vizarea anuală a autorizaţiilor taxi,  
depunând documentaţia solicitată” 
 

 Litera a) din alineatul al doilea al art. 31 se modifică şi va avea următorul 
conţinut: 
”Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi retrasă în 

următoarele cazuri: 
a) în cazurile prevăzute la art. 12, alin. (3) şi la art. 14^3 alin. 1 din Legea 

265/2007, precum şi pentru încălcarea prevederilor art. 13, lit. m) din 
H.C.L. nr. 12/2008” 
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 Anexa nr. 1   va avea următorul conţinut: 
 

Autorizaţie transport în regim de taxi persoane 
 
                                                                                                  COD APO-24.01 
 

       MUNICIPIUL ROMAN 
                  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 
                 Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
                 Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
  
Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de 
transport public local nr. 92/2007, 
  

           AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT  
 
             Nr. ........ din ........... 
 
pentru efectuarea serviciului de transport public 
local de persoane/bunuri în regim de taxi de către 
....................................................,  
cu sediul/domiciliul în.............................. 
  
 Prezenta autorizaţie este valabilă până la    
......................... . 
  

       Primar,                       Secretar 
   Laurenţiu-Dan Leoreanu                     Gh.Carnariu 
  

 
 Anexa nr. 2 va avea următorul conţinut: 

   
     Faţă Autorizaţie taxi persoane  

 
      CONSILIUL LOCAL                                                                      COD APO-24.02 
AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

AUTORIZAŢIE TAXI 
PERSOANE  

 
Nr.  ………….din…………… 

 
        Se autorizează autovehiculul ………………….. , înmatriculat cu numărul de circulaţie 
………………., administrat de ………………………, să execute transport în regim taxi 
persoane pe teritoriul administrativ al municipiului Roman. 
 
                                                                                 Valabilă până la data _________________  
 
                                                                              Primarul Municipiului Roman, 
                                                                                Lauren iu Dan Leoreanu 
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MUNICIPIUL ROMAN 
                              Piaţa Roman-Vodă nr. 1   
 www.primariaroman..ro 
                              Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
                              Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 
 
      Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de 
transport public local nr. 92/2007 şi a Legii nr. 38/2003 modificată 
şi completată 
 
  

        AUTORIZAŢIA DE DISPECERAT  
 
               Nr. ........ din ........... 
 
    pentru efectuarea serviciului de DISPECERAT  a 

transportului public local de persoane/bunuri în regim 

de taxi de către 

..........................................,  

cu sediul/domiciliul în 

..............................................  

Prezenta autorizaţie este valabilă până la . . . . . . 

.  

 

Verso autorizaţie taxi 
 

 
Date identificare: 

- Transportator ___________________________________ 
- Adresa  ______________________________________________ 
- Autorizaţia de transport__________________________________ 

MENŢIUNI SPECIALE: 
- această autorizaţie nu este transmisibilă şi este valabilă doar în original 
- falsificarea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii 

 
 Anexa nr. 7 va  avea următorul conţinut: 

 
    Model autorizaţie Dispecerat 
 
                                 
 
 
 
                                                         COD APO-24.D01 
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Art. 2 Direcţia Audit, Control, Autorizări  va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3 Hotărârea în cauză se va comunica potrivit legii, prin grija 
secretarului municipiului Roman, Poliţiei Comunitare Roman, Instituţiei 
Prefectului - judeţul Neamţ, precum şi altor persoane şi autorităţi interesate. 
 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNEAZĂ 
                   Consilier,                                                             Secretar, 
      Prof. Valentin DĂNĂILĂ                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


