
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
- CONSILIUL LOCAL — 

HOT Ă RÂREA 
Din  oV.0,9 . 2018 

Privind: stabilirea numarului maxim de autorizatii pentru transportul public de persoane in 
regim de taxi in municipiul Tecuci.  

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul municipiujui Tecuci, judepil Gala ţi 
Nr. de Inregistrare ş i data depunerii proiectului: 	  
Consiliul local al municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, ntrunit in şedinţă  ordinară  1n data 

de 	09 9,,f)(2  ; 

Avândin vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, inregistrată  sub nr. 	  
Având in vedere raportul cle şpecialitate intocmit de Serviciul administrarea domeniului 

public i privat; 
Având in vedere raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr. 	 
Având in vedere prevederile art.1 si art.2 lit.a si b din Normele de aplicare a Legii serviciilor 

de transport public local nr.92/2007,aprobate prin Ordinu1353/2007 al M.I.R.A; 
Având în vedere prevederile art. 14 alin. 2 si alin.4, din Legea nr. 38/2003 privind transportul 

in regim de taxi, modificata si completata de Legea 265/ 2007; 
Avand in vedere prevederile art.6 lit."r,art.11 alin.3 si alin.4 din Normele metodologice de 

aplicare a Legii 38/2003 modificata si completata prin Legea 265/2007,aprobate prin Ordinul M.I.R.A 
nr.356/2007; 

Avand in vedere adresa Insti -tutului National de S-tatistica nr. 66551 din 30.07.2018; 
Avand in vedere prevederile art. 36,alin.6 lit.a,pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administra ţiei 

publice locale; 
In temeiul art.45,alin.1 si art.115 alin.1,1it.b din Legea administratiei publice locale 

nr.215/2001. 

HOT Ă R ĂŞ TE: 
Art.l. Se aprob ă  stabilirea numarului maxim de autorizatii pentru transportul public de 

persoane in regim de taxi in municipiul Tecuci, in numar de 178 de autorizatii, corespunzator 
numarului de locuitori ai municipiului . 

Art.2. incepând cu data prezentei hot ărâri, orice prevedere contrar ă  se abrogă . 
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hot ărâre va fi comunicat ă  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

PRESEDIN-TP DE ŞEDINŢĂ  

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

Nr. -772$C  din  9, og  2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind:  stabilirea numarului maxim de autorizatii a transportului public de persoane 
in regim de taxi in municipiul Tecuci. 

Activitatea de transport public local de persoane in regim de taxi, in municipiul 
Tecuci trebuie dimensionata in raport cu gradul de satisfacere a transportului public 
local de persoane realizat cu alte mijloace de transport in comun, precum autobuze, 
microbuze, etc. 

Avand in vedere prevederile art.14 alin.2 si alin.4 din Legea 38/2003,cu 
modificarile si completarile ulterioare, autoritatea administratiei publice locale are 
competenta de a stabili prin hotarari ale Consiliului Local, numarul maxim de autorizatii 
de transport persoane in regim de taxi, care se stabileste potrivit legii de maximum 4 la 
1.000 de locuitori ai localitatii de autorizare. 

Avand in vedere ca populatia municipiului Tecuci este in numar de 44451 
locuitori, potrivit adresei emisa de Institutul National de Statistica in data de 
24.07.2018, numarul maxim de autorizatii taxi va fi de 178 (unasutasaptezecisiopt). 

Se propune stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi la nivelul 
municipiului Tecuci, in numar de 178. 

Fata de aceste considerente,supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare 
in forma propusa. 

Primar, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 

20, (29 ,  2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: stabilirea numarului maxim de autorizatii pentru transportul de persoane in 
regim de taxi 

Potrivit adresei nr.66551/30.07.2018 a Institutului National de Statistica, populatia 
dupa domiciliu a municipiului Tecuci la data de 01.01.2018 a fost de 44.451 persoane. 

Stabilirea numarului maxim de autorizatii taxi, raportat la numarul de locuitori ai 
localitatii se face conform art.6 lit."f",art.11 alin 3 si alin.4 din Normele cadru de 
aplicare a Legii 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin 
Ordinul M.I.R.A nr.35612007. 

Totodata,in conformitate cu art. 14 alin.2 din Legea 38/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare,autoritatea administratiei publice locale,stabileste numarul 
maxim de autorizatii taxi necesar pentru executarea serviciului de transport in regim de 
taxi la nivelul municipiului Tecuci pentru o perioada de 5 ani, tinand cont de gradul de 
satisfacere a transportului public local de persoane realizat cu 
autobuze,troleibuze,microbuze si tramvaie ,dupa caz,asigurand un echilibru intre 
acestea. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare 
indeplineste conditiile de legalitate. 

Sef Serviciu ADPP, 


