
 

 

 

 

                   

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 21 /2018 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008 pentru aprobarea reglementărilor privind 

activitatea de transport în regim de taxi 

 

         CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN, 

         Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Vulcan înregistrată sub                             

nr.   21/1/30 /05.03.2018, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 30/2018 

privind activitatea de transport în regim de taxi. 

         Ținând cont de Adresa nr. 15212/16.02.2018  depusă la Primăria municipiului Vulcan de către 

S.C. Sarika Corporation S.R.L. transportator autorizat, la care este anexată Structura pe elemente de 

cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea sau modificarea tarifului de distanța (pornire) pentru serviciul de 

transport local de persoane în regim de taxi, prin care se solicită majorarea tarifului maximal de la 1,5 

lei/km la 3,5 lei/km pentru transportul în regim de taxi din municipiul Vulcan.   

Conform prevederilor art. 8 alin (3), lit. ”k”, din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a  art. 17 alin. (1),lit. ”m” din Legea 

nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,  a art. 49 

alin. (1) lit. ”i”, punctul ”2” din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 

închiriere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11, alin. 

(1), art. 13 alin. (1), art. 20 alin. (1) și a art. 43 din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim 

de taxi, aprobată prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice nr. 243/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului 

internelor și reformei administrative 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. 

 Ţinând cont de prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  

În baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. ”d”, alin. (6), lit. ”a”, punctul ”14”, precum și ale art. 45 

și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
          Art.I  Se aprobă modificarea art. 8 din Hotărârea consiliului local nr. 30/2008 pentru aprobarea 

reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi, după cum urmează: 

      ,, Art. 8 Se aprobă următoarele tarifuri maximale care pot fi practicate de transportatori:   

(1) Tariful maximal de distanță pe timp de zi stabilindu-se la 3,5 lei/km incluziv TVA. 

(2) Tariful maximal de distanță pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanță pe 

timp de zi și nu va fi mai mare cu mai mult de 50% fața de tariful maximal unic pe timp de zi 

(3) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță maximal unic aprobat. 

(4) Tariful orar de staționare exprimat în lei/oră se va determina astfel încât raportul dintre acesta și  

tariful de distanță maximal unic, exprimat în lei/km să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei 

de comutare, exprimată în Km/oră. 

(5) Nivelul oricărui tarif de distanță practicat nu poate depăși tariful maximal aprobat.” 
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           Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2008 pentru aprobarea  

reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi, rămân nemodificate.  

Art. III  Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestaţie în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Biroul Transport. 

            Art.  V  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Judeţul Hunedoara, Primarului 

municipiului Vulcan , Birou Transport, Transportatorilor autorizați din municipiul Vulcan și se aduce 

la cunoștință publică. 
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