
ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 
MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 	 
Din 	 - 2021 

Privind: Indexarea tarifului de distanta (pornire) maximal pentru efectuarea serviciului de transport 
public local de persoane in regim de taxi, pe timp de zi si de noapte. 

Iniţiator: Lucian Grigore Costin, Primarul municipiului Te994,, judeţul galaţi 
Nr. de inregistrare şi data depunerii proiectului: 	..... 1. 02..P11.2021; 
Consiliul local al muxcipiului Tecuci, judeţul Galaţi, intrunit in şedinţă 	ordinara in data 
de 	2. iLi2Q2l; 
Avand in vedere referatul de aprobare a 	Inregistrată  sub nr.60921/25.11.2021; 
Având in vedere raportul de specialitate lintocmit de S.M.S.P nr.60922/25.11.2021;,....— 
Având vedere raportul de avizare Intocmit de comisiile de specialitate nr.4(7..Y(., 	• 
Avand in vedere prevederile art.1 si art.2 din H.C.L nr.97 din 10.04.2015, privind stabilirea 
tarifului de distanta (pornire) maximal pentru serviciul de transport public local de persoane 
in regim de taxi pe timp de zi si de noapte, prin care s-a stabilit tariful de distanta (pornire) 
maximal in cuantum de 2,37 lei/km; 
Avand in vedere solicitarea Camerei Nationale a Taximetristilor — filiala Galati, prin 
reprezentantii taximetristilor din mun.Tecuci numiti de catre aceasta, inregistrata sub 
nr.473 19/08.09.2021; 

In baza prevederilor: 
art.49, alin.1, lit."b" si lit."i",pct.2 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
art.9 alin.2 din Ordinul nr.243/03.12.2007 al Presedintelui A.N.R.S.0 de aprobare a 
Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de 
transport public local de persoane in regim de taxi; 
art. 129, alin.2 lit."d" si alin.7 lit."n" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
art.139, alin.3 si art.196 alin.1,1it."a" din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l.  (1).Se aproba indexarea tarifului de distanta (pornire) maximal pentru prestarea serviciului de transport in 
regim de taxi sau in regim de inchiriere la nivelul UAT Municipiul Tecuci, cu indicele de crestere a preturilor de 
consum pentru perioada de referinta mai 2015 — octombrie 2021. 

(2).Valoarea tarifului maximal de distanta (pornire) pentru prestarea transportului in regim de taxi sau in 
regim de inchiriere la nivelul municipiului Tecuci, pe timp de zi va fi de 2,81 lei/km (pretul include TVA), 
incepand cu data 	•  142  °2-"°  

(3).Valoarea tarifului maximal de distanta (pornire) pentru prestarea transportului in regim de taxi sau in 
regim de inchiriere la nivelul muncipiu1ui Tecuci, pe timp de noapte va fi de 3,10 lei/km (pretul include TVA), 
incepand cu data 	42  • '2-'°°-/  

(4).Valoarea tarifului de pornire va fi egal cu valoarea tarifului de distanta aplicat. 
(5). Nivelul oricarui tarif de distanta practicat, nu poate depasi tariful maximal stabilit pentru prestarea 

serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere la nivelul U.A.T mun.Tecuci. 
Art.2. Cu data prezentei, orice prevedere contrara se abroga. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă  la Indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci. 
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 	Tecuci. 

PREŞED,KTE) DE/ŞEDINTĂ  

Qi~:4 (L&Ătilp~A CONTRASEMNEAZĂ  DE LEGALITAIE 
SECRETAR 

Jr. George Borsan 


