
 
 

HOTARAREA NR.262 

din data de 29 noiembrie 2017 

 

 

- privind  aprobarea ,, Regulament privind organizarea şi executarea serviciului public de 

transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul 

Făgăraș 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , intrunit in sedinta ordinară, 

 

Vazand referatul nr.35.734 din 21.11.2017 al Compartiment acorduri, autorizatii, libera                     

initiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi,  din cadrul Primariei Municipiului 

Fagaras, aprobat de inițiator, 

Tinand seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget 

finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administraţia 

publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

problemele minorităţilor,precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

Avand in vedere Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 356/2007 al Ministrului Internelor si Reformei 

Administrative pivind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 

privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, Legea 92/2007 a serviciilor de transport 

public local, Ordonanta nr. 8/2016 pentru modificarea si completarea Legii 38/2003 privind transportul 

in regim de taxi si in regim de inchiriere, 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003, art.6 si art.7, privind transparenta decizionala, 

dispozitiile  art.36.alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a)  pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, modificata si completata. Proces verbal de afisare nr. 25.924 din 07.09.2017 

dezbatere publica privind ,,Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de 

transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Făgăraș” 

precum si Dezbaterea publica nr. 27.862 din 25,09,2017, 

 Tinand cont de prevederile art. 36. alin (2), lit. ,,c” lit. ,,d”, alin. (5) si alin. (6) lit. ,,a”  pct. 14 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin. (3)  si art. 115 alin. (1) lit. ,,b” Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, modificata si completata, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art. 1. Se revoca HCL 23/2009, HCL 95/2009, HCL 29/2014 si HCL 46/2014 privind                        

,, Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau 

bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Făgăraș”  

 

Art. 2. Se aproba ,, Regulament privind organizarea şi executarea serviciului public de 

transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în municipiul Făgăraș” 

conform anexa nr. I , care face parte integranta din prezenta hotarare. 



 

Art. 3.  Se aproba  lista cu statiile de asteptare taxi si cu numarul de locuri de asteptare taxi 

 

 1. Cetate    str. Mihai Viteazu  17 locuri 

 2. Sens giratoriu   b-dul. Unirii   9   locuri 

 3. Romarta   b-dul. Unirii   7   locuri 

 4. Spital Aurel Tulbure  str. Ghioceilor   6   locuri 

 5. Gara Făgăraș   str. Negoiu   10 locuri 

 6. Complex Comercial  str. Azotului   6   locuri 

 7. Părculeț   str. Școlii   6   locuri 

 8.  Piese auto   str. Libertății   5   locuri 

 9. Complex Comercial  str. 13 Decembrie  6   locuri 

      

       Total    72 locuri 
 

Art. 4. Se aproba tarifele pentru acordarea autorizatiilor pentru serviciul de transport in 

regim de taxi si in regim de inchiriere 

 

Nr. 

crt. 

Denumire document Tarif 

(lei) 

1. Eliberare autorizație de transport persoane sau bunuri în regim de taxi – tarif pentru 5 ani  600 

1.1. Eliberare autorizație taxi – tarif pentru 1 an 150 

2. Eliberare autorizație de transport persoane în regim de închiriere – tarif pentru 5 ani 600 

2.1. Eliberare copie conformă – tarif pentru 1 an 150 

3. Eliberare autorizație de transport mărfuri în regim de taxi – tarif pentru 5 ani 600 

3.1. Eliberare copie conformă – tarif pentru 1 an 150 

4. Eliberare autorizație dispecerat taxi – tarif pentru 5 ani 500 

5. Eliberare dulicate (în cazul pierderii, sustragerii, distrugerii, etc.) 50 

6. Eliberare autorizație de transport modificată (în cazul modificării datelor de identificare, 

respectiv a denumirii și/sau a serdiului titularului de autorizație) 

50 

7.  Eliberare autorizație/copie conformă modificată (în cazul înlocuirii autotvehiculului, a 

trecerii autovehiculului din leasing în proprietate, etc) 

50 

8. Eliberare autorizație taxi/copie conformă – ca urmare a ridicării suspendării 100 

9.  Eliberare cazier de conduită profesională – pentru taximetrist, manager de transport, etc 100 

 

Art. 5.  Se aproba Tariful de distanţă, maximal, pe timp de zi şi noapte =  2,50 lei/km 

Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul 

Municipiului Făgăraș,  prin: Arhitect sef – Compartiment acorduri, autorizatii, libera initiativa, 

comercial, activitate de transport in comun si taxi, Directia de Administrare Publica Locala, Politia 

Locala Fagaras si Politia Municipiului Fagaras.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               CONTRASEMNEAZĂ,  

    STENGEL NORBERT                                              Secretarul municipiului,  

                                                                                                                  LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti -13 

 

 

Prezenta hotarare se comunica: 

 

- 1 ex. Dosar    - 1 ex. D.A.P.L. 

 - 1 ex. Colectie   - 1 ex. Politia Locala 

- 1 ex. Prefectura   - 1 ex  Politia Municipiului Fagaras 

 - 1 ex. Primar    - 1 ex. Arhitect sef 

 - 1 ex. Secretar   - 1 ex. Mass media locala 

- 1 ex. Directia Buget Finante  - 1 ex. Solicitati  
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