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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 44 din 31.03.2011 

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

Regulamentului de transport în regim taxi şi în regim de 

închiriere 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinînd expunerea de motive nr. 6376 din 23.03.2011 iniţiată de către 

dl. Laurenţiu Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 6377 din 23.03.2011 întocmit de către Compartimentul 

Transporturi – Autoritatea de Autorizare; 

Văzând avizul favorabil nr. 13 din 31.03.2011 al Comisiei pentru 

Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 52 din 

31.03.2011 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 6906 din 

31.03.2011 dat de Secretarul Municipiului Roman; 

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

de taxi, modificată prin Legea nr. 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 ale 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:  
                  

* Art. 18, alin. 3, lit. d, ultimul paragraf se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

     ”Procesul de eliberare a autorizaţiilor taxi permanente se încheie la 

termenele stabilite de executivul local pe baza legii. După stabilirea finală a 

ordinii, autorizaţiile taxi permanente vor fi atribuite pentru o durată de 5 ani, 

cu vizare anuală.” 
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* Art. 25 , alin. 1, primul paragraf, se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 

”Pentru vizarea şi prelungirea autorizaţiilor taxi, transportatorul trebuie 

să depună următorul dosar: 

.....” 

 

* Art. 26, alin. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

(3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 

ani, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi 

condiţii ca la emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a 

autorităţii de autorizare (modelul de autorizaţie este prezentat în Anexa nr. 7.) 

 

* Anexa nr. 2, respectiv verso-ul autorizaţiei taxi, se modifică şi va avea 

următorul conţinut : 

 

 
 

* Anexa nr. 6   se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 

 

Locuri de aşteptare clienţi 

 
1. Zona Casa de Cultură - ........................................................ 10 locuri 

 

2. Zona Hotel  – ……………………………..................................10 locuri 

 

3. Zona Favorit – ..........................................................................6 locuri 

 

4. Piaţa Centrală – .......................................................................9 locuri 

 

5. Zona Abator  . ..........................................................................6 locuri 

 

6. Zona Pț a. Republicii- …............................................................10 locuri 

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 
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7. Zona Tic - Tac –………………………...................................... 5 locuri 

 

8. Zona Spital vechi – ................................................................. 4 locuri 

 

9. Zona  Spital nou – .................................................................. 4 locuri 

 

10. Bancpost –……................................................................ 10 locuri 

 

11. str. Smirodava (bl. 11) – ..........................................................4 locuri 

 

12. Banca Transilvania – .............................................................  6 locuri 

 

13. Restaurant Bradul – ............................................................... .3 locuri 

 

14.  str. A. Pann  (int. M. Cloşca )- ...................………………….... 3 locuri 

 

15.  Zona Marom -......................................................................... .4 locuri 

 

16.  str. B. Dragoş (int. Griviţei) –………..........………………...... ...2 locuri 

 

17.  Zona Cimitir –  ........................................................................ 4 locuri 

 

18.  Str. Smirodava (Hervion)....................................................... . 2 locuri 

 

19.  Zona Telefoane – ................................................................... .2 locuri 

 

20.  Zona C.A.R.P. –……................................................................ 6 locuri 

 

21. Zona Pţa. Ecaterina Teodoroiu –.............................................. 3 locuri 

 

22.  Cartier Muncitoresc – .............................................................. 4 locuri 

 

23.  Gara –..................................................................................... 23 locuri 

 

  Total   ……………………………………………………….        141  locuri 

                                                                                           

Art. 2. Direcţia Administrare Infrastructură Rutieră şi Autorizări 

Comercial, Transport  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman Instituţiei Prefectului - Judeţului Neamţ, Poliţiei Locale 

Roman, precum şi autorităţilor şi interesate. 

 

 

   Preşedinte de şedinţă                                         Contrasemnează 

            Consilier,                                         Secretarul Municipiului Roman, 

    Av. George LAZĂR                              Jurist Gheorghe CARNARIU 


