
  AVIZAT DE LEGALITATE, 

    SECRETARUL GENERAL  

    AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea tarifului maximal de distanţă  

pentru executarea serviciului de transport public de persoane  

în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii iunie 

2022, având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20420/17.06.2022 întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ; 

▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20421/17.06.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Prevederile Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 

şi în regim de închiriere; 

▪ Prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. s) din Codul Administrativ adoptat 

prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

  În temeiul 139 alin. (2) lit. h) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

 

 

 



HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Începând cu data de 01.07.2022 se aprobă stabilirea tarifului maximal de 

distanţă de 3,5 lei/kilometru, pentru executarea serviciului public de transport 

persoane sau bunuri în regim de taxi, pe raza Municipiului Târgovişte. 

 Art. 2 Începând cu aceeași dată HCL nr. 395/25.09.2008 privind stabilirea tarifului 

maximal de distanţă pentru executarea serviciului de transport public de persoane 

în regim de taxi pe raza Municipiului Târgovişte își încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția de 

Administrare a Patrimoniului Public și Privat- Compartiment Transport şi pentru 

comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște. 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

      Red. D.I. 

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere 

raport de specialitate 

         15 iulie 2022 

Biroul Contencios-Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul    

proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5 X  

 

 



                                                                                                                 APROBAT 

                                                                                                 PRIMARUL  MUNICIPIULUI 

                                                                                                 JR. DANIEL  CRISTIAN  STAN 

 

 

 

REFERAT 
privind  stabilirea  tarifului  maximal  de  distanţă  pentru  executarea  serviciului 

public  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte 

 

     Conform  Legii  nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi  şi  în  regim  de  închiriere, 

cu  modificările  şi  completările  ulterioare, precum  şi  Ordinului  Ministrului  Internelor  si  

Reformei  Administrative  nr. 356/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  

aplicarea  prevederilor  Legii  nr. 38/2003, autorităţile  administraţiei  publice  locale  au  

competenţa  pentru  stabilirea, ajustarea  sau  modificarea  tarifelor          pe  kilometru  pentru  

serviciile  publice  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi. 

     Începând  cu  data  de  01.10.2008, tariful  maximal  de  distanţă  pentru  efectuarea  serviciului  

de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte  este  de  2,5 lei/ 

kilometru, stabilit  prin  H.C.L. nr. 395/25.09.2008. 

     Transportatorii  taxi  au  solicitat  modificarea  tarifului  maximal  de  distanţă, pentru  serviciile  

prestate  de  către  operatorii  de  taximetrie, la  nivelul  de  5,0 lei/kilometru, dar  nu  mai  puţin  

de  3,5 lei/kilometru. 

      Prin  prezentul  referat  se  propune  analiza  şi  dezbaterea  în  sedinţa  ordinară  din  luna  iunie  

2022  a  Proiectului  de  hotărâre  privind  modificarea  H.C.L. nr. 395/25.09.2008, referitoare  la  

tariful  maximal  de  distanţă  pentru  efectuarea  serviciului  de  transport  persoane  în  regim  de  

taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte. 

 

 

 

DIRECTOR  D.A.P.P.P. 

ING. VIRGIL  CIPRIAN  OPRESCU 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                APROBAT 

                                                                                                 PRIMARUL  MUNICIPIULUI 

                                                                                                 JR. DANIEL  CRISTIAN  STAN 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind  stabilirea  tarifului  maximal  de  distanţă  pentru  executarea  serviciului 

public  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte 

 

     Conform  Legii  nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi  şi  în  regim  de  închiriere, 

cu  modificările  şi  completările  ulterioare, precum  şi  Ordinului  Ministrului  Internelor  si  

Reformei  Administrative  nr. 356/2007  privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  

aplicarea  prevederilor  Legii  nr. 38/2003, autorităţile  administraţiei  publice  locale  au  

competenţa  pentru  stabilirea, ajustarea  sau  modificarea  tarifelor          pe  kilometru  pentru  

serviciile  publice  de  transport  persoane  în  regim  de  taxi. 

     Pentru  transportul  de  persoane  în  regim  de  taxi, nivelul  tarifelor  de  distanță            nu  

poate  depăși  tarifele  maximale  de  distanță  stabilite  prin  hotărâri  ale  consiliului  local, pe  

raza  administrativ-teritorială  a  localităţii  de  autorizare. 

     Începând  cu  data  de  01.10.2008, tariful  maximal  de  distanţă  pentru  efectuarea  serviciului  

de  transport  persoane  în  regim  de  taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte  este  de  2,5 lei/ 

kilometru, stabilit  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  nr. 395/25.09.2008. 

     Transportatorii  taxi  au  solicitat  modificarea  tarifului  maximal  de  distanţă, pentru  serviciile  

prestate  de  către  operatorii  de  taximetrie, la  nivelul  de  5,0 lei/kilometru, dar  nu  mai  puţin  

de  3,5 lei/kilometru. 

     Motivele  care  stau  la  baza  acestei  solicitări  sunt  printre  altele, creşterea  preţului  la  

carburanţi  şi  al  produselor  de  bază, majorarea  salariului  minim  pe  economie, scăderea  profitul  

încasat  faţă  de  cheltuielile  totale  pentru  prestarea  acestei  activităţi, prin  raportarea  la  evoluţia  

inflaţiei  înregistrată  în  această  perioadă. 

      Faţă  de  cele  prezentate  mai  sus, vă  rugăm  să  analizaţi  şi  să  dispuneţi           apobarea  

tarifului  de  3,5 lei/kilometru  şi  adoptarea  unei  Hotărâri  a  Consiliului                         Local  

Municipal  privind  modificarea  H.C.L. nr. 395/25.09.2008, referitoare                                                                                        

la  stabilirea  tarifului  maximal  de  distanţă  pentru  executarea  serviciului  de  transport  public  

de  persoane  în  regim  de  taxi  pe  raza  Municipiului  Târgovişte. 

 

VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI                                     DIRECTOR  D.A.P.P.P. 

       JR. CĂTĂLIN  RĂDULESCU                                 ING. VIRGIL  CIPRIAN  OPRESCU 

 

 

BIROUL  CONTENCIOS  JURIDIC                                 COMPARTIMENT  JURIDIC 

          JR. ELENA  EPURESCU                                           JR. ALEXANDRU  APOSTESCU 

 

 

ŞEF  SERVICIU  REŢELE  LOCALE                        COMPARTIMENT  TRANSPORT 

        ING. CRISTIAN  POPESCU                                       ING. ADRIAN  VASILACHE 

 


