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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

. 	 HOTĂ RÂREAN 

2018 

Pnvind Modlficarea I[CL 8 1/2008 privind organizarea si desfasurarea 
tranportu1ui de persoane îti regim de taxi si in regiin de inchiriere ininunicipiul 
Tecuci. 	 . 	. 	. • 	. 	 : 

Iniţiator Catalin Constantxn Hurdubae, Priinarut Municipiului Tecuci, jud 
Galaţi, 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:  

Consiliul • Local al Municipiuiui Teciici, ju1eţ4l (3alaţi, întrunit în 
şedinţ q_,îndatade 	 • .2018; 	. 

Având în vedere: 	 • . 
- expunerea de motive a iiii ţiitorului, înregistrată  .sub nr. 
- raportul de specialitâteîntociriit de Directia Arhitect Sef/.&3 O3,L)/ 

- rapoartele cle avizare ale coinisiilor de specialitate nr. /r , 	 • 	
; 

• 	In baza prevederilor: . 	 . 
• - Art.6 din Ordinul 35612007 einis de Ministerul Internelor si Reformei 

Adtninistrative; 
- Art.36 alin.2 lit.d din. Legea nr.21512001 .ptiind administratia pubiica 

• 	locala,republicata,actualizata 
- Art.45 alin.2 lit.c si art.115 alin.1 iith din. Legea nr.215/2001 privind 
• administratia publica 1ocala,repub1icat.-4actuazata 

HOT ĂRĂŞ TE: 

Art.1.(i).Se aproba modiflcarea anexei 11 ia [ICL 81J30.10.2008 conform 
anexei la prezenta hotarare. 
Art..2.. Cu data prezentei orice prevederi contrare •se abroga. 
Art.3. Prezenta hotărre va fl dusă  la în&piînire prin grija Primarului 
Municipiului Tecuci. 	 • 	: 

Art.4.Prezenta hotărre va fl coinunicată  celor iiteresaţi prin grija $ecretarului 
.UAT MunicipiuI Tecuci. 	. 	 . 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 
IPIUL TECUCI MIJNIC  

PRIMAR 
EXPUNERE DE MOTIVE NR ____ 

DIN 	 2O8 

Privtnd Modificarea HCL 81/2008privind organizarea si desfasuiarea 
transportului de persoane in regun de taxi si in regim de incluriere in municipiul 
Tecuci 

Executarea serviciului de transport in regii-n de taxi la niveluimunicipiului 
Tecuci se desfasoara in baza Regulamentului privind organizarea si desfasurarea 
transportului de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere in municpiul 
Ţecuci, aprobat prin HCL ir..81/30.I0.2008. .......... ... .... 	 . •. 

In conformitate cu art 35 din Legea 3812003 taxiul trebuie sa aiba afisat 

• in interior, la loc vizibil, o .lista •  care sa poata fi consuitata de catre client, 
cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare 

si. de pornire, pe timp . de zi si pe tiiap de noapte, purtand ştampila priinariei 

iocalitatii de autorizare. • 

Pentru o corecta informare a cetatenilor si pentru a evita crearea unor 

confuzii se impune modiflcarea anexei 11 a regulainentului susrnentionat. 
Avand in vedere aceste considerente propun spre dezbatere si aprobare 

• 	proiectul de hotarare. 	 • 	 • 

. 	. 	
. .• 	P1IMAR 

Catalin Coiistantin llurdubae 
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ROMAA 
JUDEŢULAŢI 

- MUNICIPIULECUCI 
RAPORT DE SPECIALATE NR. 

DIN & o 

Privind Modificarea ITCL 81/2008 privind organizarea si desfasurarea 
transportului de persoane in regnn de taxi si. in regtm de inchiriere in mumcipiul 
Tecuci 

In conformitate cu prevedertle art 3 al Ordinului 356/2007 emis de 
Mmisterul Internelor si Reformei Adinjnistrative, privind aprobarea Normelor 
metodologicepentru aphearea prevederilor Legn 38/2003 pnvind transportul in 
regim de taxi si in regim de inchiriere, autoritattle adininistratiei publice locale 
au competente in ceea ce priveste infiintarea, reglementarea,, organlzarea, 
coordonarea, inonitorizarea si controlul executani serviciilor de transport in 
regirn de taxi sau in regim de inchiriere. 

Potrivit art 6 din aetul normativ susrnenttonat - Principalele reglement ăn 
• care se aprobă  prin hotărâri ale• consiliilor Ia1e sau ale Consiliuiui General al 

Municîpiului Bucureşti vizează  

• 	a) înfiinţarea serviciiiorprevăzute laart. 4 i1in. (1); 

b) executarea serviciilor de transport în regim de taxi şilsau în regun de 
închiriere, după  caz, 

c) regulamentele de orgnizare • şi executare:1eservicii1or de transport 
• 	respective; 	 • . • 

• 	: 	d)inodalităţiie de atribuireîiigestiunedeieg ătă  sau directă, după  caz, a 
serviciilor de transport 

. • • : Având în Vedere. cele menionate inai ss, considerăm că  proiectul de 

•hotărre poate fi supus spre dezbaterea şi aprobare. 

Directia Arhitect Sef 	 . . 	 Serviciu ADPP 
• 	 arh. Vasilica Craciun 	 ing Lu ian Gradea 

f / 	c&ns. • e istrate 



TlŢu LAR AUTO RIZATI E TAXI 	 ..-:5T.AM P1 LA 
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.................................. 	TARIF UNIC 
- 1 

conform H.C.L. nr.9712015,  privind majorarea tarifului de distantpornirey 

maximal pentru serviciul de transport public local de persoane in 

	

pe timp de zi si de noapte. 	 PRACTICAT 	MAXIMAL 

TARIF PORNIRE/Zl 	 2,37 lei 

TARIF PORNIRE/NOAPTE 	 2,37 lei 

	

TARIF DE DISTANTA 	 2,37 lei/km 

conform H.C.L. nr. 81/2008 si H.C.L. nr. 97/2015 
PRACTICAT 	MAXIMAL 

	

TARI F STATIONARE/Zl 	 23,70 lei/ora 

TARIF STATIONARE/NOAPTE 	 23,70 lei/ora 



TITU LAR AIJTORIZATIE TAXI 	 - ŞlMPl LA 

TARIF UNIC 
- - -- - 

conform H.C.L. nr.9712015,privjnd majorarea tarifului de dista ,ornir, 

maximal pentru serviciul de transport pubiic local de persoane in r 	axi, 

pe timpde zisi denoapte. 	 . 	 PRACTICAT 	MAXIMAL 

TARIF PORNiRE/ZI 	 2,37 lei 

TARIF PORNIRE/NOAPTE 	 2,37 Iei 

TARIF DE DISTANTA 	 2,37 lei/km 

conform H.C.L. nr. 81/2008 si H.C.L. nr. 97/2015 
PRACTICAT 	MAXIMAL 

TARIF STĂTIONARE/ZI 	 : 	 23,70 lei/ora 

TARIF STATIONARE/NOAPTE , 	 23,70 Iei/ora 


