
Municipiul Piatra Neamţ     
 

Nr.  33493 / 05.09.2014                                                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

Asupra proiectului de Hotărâre privind  
 

modificarea art. 7 alin (1) din H.C.L. nr. 305 / 2013 

– Regulament privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere – 
 

          Având în vedere ca in perioada 2008 – 2014 s-a constatat o creştere a preţurilor la combustibili, lubrifianţi 

şi piese de schimb pentru autovehicule, cu repercursiuni în buna desfăşurare a unei activităţi rentabile în 

taximetrie; 

     Oportunitatea promovării Proiectului de Hotărâre constă în luarea unor măsuri de natură a soluţiona această 

situaţie, respectiv: indexarea tarifului maximal cu indicele de consum din perioada 2008-2013, rezultand un 

tarif maximal de 2,8 lei / km. 

     Soluţia de mai-sus este reglementată de prevederile Legii nr. 38 / 2003 (*actualizată*)-privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, art. 49 alin. (1) lit. i) si j):  

 Art. 49 alin. (1) 

i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi sau a transportului 

în regim de închiriere se precizează în contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină 

seama de următoarele reguli : 

a) tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport 

trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru 

prestarea serviciului ; 

b) tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere 

a preţurilor de consum, prin Hotărâre a Consiliului Local sau a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz ; 

j)       respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie      

                     unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului ;  
 

     Prin H.C.L. nr. 305 / 2013 s-a stabilit la art. 7 alin. (1) si (3) urmatoarele : 

 Art. 7  

(1)  Tarifele maximale de distanţă  pentru transport persoane în regim de taxi  sunt de 2,2 lei / km . 

(3) Tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a     

      preţurilor de consum prin Hotărâre a Consiliului Local . 
 

Considerând legală şi oportună propunerea de mai-sus, solicit aprobarea Proiectului de Hotărâre privind : 

modificarea art. 7 alin (1) din H.C.L. nr. 305 / 2013–Regulament privind transportul in regim de taxi si in 

regim de inchiriere–care va avea urmatorul continut : 
 

       Art. 7 

(1)  Tarifele maximale de distanţă  pentru transport persoane în regim de taxi  sunt de 2,8 lei / km. 
 

 

 

 

Iniţiator 

 Primar, 
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