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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 68 din 28.06.2010 

 
Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 privind aprobarea       

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului 

de Transport în regim de Taxi şi a Serviciului de  

Transport în regim de Închiriere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 8772 din 11.05.2010 iniţiată de către 

prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate 8773 din 11.05.2010 întocmit de către Compartimentul 

Transporturi – Autoritatea de Autorizare; 

Văzând avizul favorabil 13 din 28.06.2010 al Comisiei de Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil 69 din 28.06.2010 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11279 din 28.06.2010 dat de 

Secretarul Municipiului Roman; 

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi modificată şi completată prin Legea nr. 265/2008, ale art. 36, alin. 2, lit. 

„d” şi ale alin. 6, lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia 

publică locală; 

În temeiul art. 45, pct. 1 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:  
 

- titlul hotărârii şi al anexei va avea următorul conţinut: „REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE TRANSPORT 

ÎN REGIM DE TAXI ŞI A SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE 

ÎNCHIRIERE ” 

- titlul Capitolului I va avea următorul conţinut: Cap. I. Dispozitii 

generale. Serviciul de transport în regim de taxi  şi în regim de închiriere 

face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin care se 

realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor şi a mărfurilor  
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în condiţii de siguranţă pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Roman. 

- la articolul 1 se adaugă sintagma „sau în regim de închiriere”; 
 

- articolul 2 se modifică după cum urmează: 

 litera c) va avea următorul conţinut: 

„Prin activitate de transport în regim taxi se înţelege transportul public 

ocazional de persoane şi bunuri efectuat cu autovehicule agreate în acest sens de 

către R.A.R. şi autorizate de Primăria Municipiului Roman. Prin transport în 

regim de închiriere se înţelege transportul public de persoane realizat de 

transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la 

dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe 

zi, cu plata anticipată a contractului. Prin serviciu de închiriere se înţelege 

serviciul de  transport public realizat de operatori economici autorizaţi care 

pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducători auto, pe bază de 

contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere.” 

 se introduce litera g) care va avea următorul conţinut: 

„RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public 

de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu 

conducători auto, denumit mai sus transport în regim de închiriere, precum 

şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme 

fără conducător auto, denumit mai sus serviciu de închiriere.” 
 

- la articolele 3, 4 şi 6 după sintagma „în regim de taxi”, se adaugă  sintagma 

”în regim de închiriere”; 
 

- la articolul 6 se adaugă alineatele 3, 4 şi 5 ce vor avea următorul conţinut: 

„Autorizaţia de transport pentru efectuarea serviciului de transport public 

local de persoane/bunuri în regim de închiriere este prezentată în anexa nr. 8. 

Modelul de cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de 

închiriere este prezentat în anexa nr. 9. 

Modelul de ecuson transport în regim de închiriere este prezentat în anexa nr. 

10.” 
 

- la articolul 8, litera a) se adaugă sintagma „transport în regim de 

închiriere”; 
 

- la articolul 9, litera g) se adaugă sintagma„sau în regim de închiriere”; 
 

- titlul Capitolului VII va avea următorul conţinut: „Modul de acordare a 

autorizațiilor de transport în regim de taxi, autorizațiilor de transport în 

regim de închiriere  si autorizațiilor taxi”; 

- articolul 27 (ulterior 28) litera b) va avea următorul conţinut: 

b) „cu amendă de la 100 la 500 lei nerespectarea prevederilor  art. 12, lit. 

„f”, art. 14,  lit. „s” sau a  art. 15, lit. „h”; ” 
 

- după anexa nr. 7 se introduc anexele nr. 8 (Model autorizaţie de 

transport în regim de închiriere), nr. 9 (Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de 

transport în regim de închiriere) şi nr. 10 (Model ecuson transport în regim de 

închiriere). 
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Art. 2. Direcţia Audit, Control, Autorizări va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. H.C.L. Roman nr. 12/31.01.2008 se va modifica şi completa 

corespunzător, dându-se textelor o nouă renumerotare, conform anexei nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 
 

Art. 4. 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 autoritati interesate. 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                 Consilier,                                         Secretarul municipiului Roman, 

     Ing. Constantin GHICA                              Jurist Gheorghe CARNARIU  


