
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. 163 din 18.12.2013 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 155/2008 pentru aprobarea       

Contractului-cadru pentru atribuirea în gestiune delegată a 

Serviciului de transport în regim taxi şi de închiriere 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinînd expunerea de motive nr. 19303 din 09.12.2013 iniţiată de către 

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

specialitate nr. 19303 din 09.12.20 întocmit de către Direcția Administrare Trafic Rutier, 

Evenimente, Autorizări Comercial, Transporturi; 

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 18.12.2013 al Comisiei pentru Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 165 din 18.12.2013 al Comisiei 

Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 20020 din 18.12.2013 dat de Secretarul 

Municipiului Roman; 

Având 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 al art. 115, alin.1, lit. „b” din acelaşi act normativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1.  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 155/2008 după cum urmează:  
 

 la Art. 10  se introduce alineatul 10) care va avea următorul conţinut: 
 

„operatorii de taxi care detin mai mult de doua autovehicule care sunt autorizate 

taxi au obligaţia să asigure cel puţin o maşină adaptată transportului persoanelor 

cu handicap care utilizează fotoliul rulant.” 
 

 la Art.  13 se introduce alineatul 17) care va avea următorul conţinut: 

„Constituie discriminare refuzul conducătorului de taxi de a asigura transportul 

persoanei cu handicap şi a dispozitivului de mers.” 
 

Art. 2. Direcţia Administrare Trafic Rutier, Evenimente,  Autorizări Comercial, 

Transport  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

municipiului Roman, Prefectului judeţului Neamţ, Poliţiei Locale Roman, precum şi 

altor persoane şi autorităţi interesate. 
 

       Preşedinte de şedinţă                                          Contrasemnează 

                Consilier,                                        Secretarul Municipiului Roman, 

       Ing. Petru FARCAŞI                               Jurist Gheorghe CARNARIU 


