
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 173 din 16.12.2010 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 pentru 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; 

 

Examinînd expunerea de motive nr. 21560 din 03.12.2010 iniţiată de către prof. 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 21561 din 03.12.2010 întocmit de către Compartimentul Autorizări 

Transport; 

Văzând avizul favorabil nr. 35 din 16.12.2010 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală,  Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 175 din 16.12.2010 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 22230 din 16.12.2010 dat de Secretarul 

Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 1, lit. „d” din Legea nr. 38/2003 

privind transportul în regim de taxi cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi cele ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R – 

Legea administraţiei publice locale; 

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 pentru aprobarea       

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de transport în regim de 

Taxi şi a Serviciului de transport în regim de Închiriere, după cum urmează: 
 

„Art. 7.  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Tariful maximal de distanţă este de 3,0 lei/km. Tariful poate fi modificat la o 

perioadă de minim 6 luni, în funcţie de indicatorii care modifică structura  

costurilor, la solicitarea documentată a asociaţiilor profesionale ale taximetriştilor.”  
 

Art. 2. Direcţia Control şi 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 autorităţi şi persoane interesate. 
 

  Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează 

           Consilier,                                                Secretarul Municipiului Roman, 

  Ing. Neculai IFTIMIE                                      Jurist Gheorghe CARNARIU 


