
ROMÂNIA                                                                                                                      
JUDEŢUL TELEORMAN                     

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                                    
CONSILIUL LOCAL

Proiect de hotărâre

Priveşte: aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și transportul public 
de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţa, având în 
vedere:

- referatul de aprobare nr. 36265/ 05.05.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr.36270 / 05.05.2022 al Directiei Juridic Comercial;
- avizele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;
- Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

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

- adresa nr. 30970 / 02.05.2022 a Asociației Camerei Taximetriștilor din România – Filiala 
Teleorman;

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 85, art. 129, alin. (1) din O.U.G nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.139, alin (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. ,,a” din O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă tarifele maximale pentru transportul public de persoane și transportul 
public de bunuri și mărfuri în regim de taxi pe raza municipiului Alexandria conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotărâre va fi 

transmisă Instituţiei Prefectului judeţul Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului
municipiului Alexandria, Direcției Juridic Comercial și Asociației Camerei Taximetriștilor din 
România – Filiala Teleorman, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.     

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ,                        
Consilier,                                SECRETAR GENERAL,

Alexandru Răzvan CECIU

ALEXANDRIA
Nr.__________din _____ 2022



JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.36265/05.05. 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de 
persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi  pe raza municipiului 

Alexandria

Potrivit legislației în vigoare, serviciile de transport in regim de taxi fac parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către 
transportatorii autorizați de către autoritatea de autorizare.

Prin cererea nr. 153/28.04.2022 înregistrată la Primăria municipiului Alexandria la nr. 
30970 din 02.05.2022, Camera Taximetriștilor din România – Filiala Teleorman solicită 
majorarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și bunuri sau mărfuri în 
regim de taxi pe raza municipiului Alexandria.  

Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanță maximale pentru serviciile de 
transport public local de persoane in regim de taxi se realizeaă conform Normelor 
metodologoce 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 nr.243/2007 
cu modificările și completările ulterioare.

Așa cum reiese din nota de fundamentare depusă de Asociația Camerei Taximetriștilor din 
România – Filiala Teleorman, solicitarea taximetriștilor este motivată de creșterea costurilor de 
operare pentru cursele efectuate pană în prezent, ajungându- se la imposibilitatea acoperirii 
costurilor din veniturile înregistrate la tariful în vigoare.

În urma calculului efectuat, Camera Taximetriștilor din România – Filiala Telorman 
propune un tarif maximal de distatanță de 3.50 lei/km , respectiv 35,00 lei/oră tarif de 
staționare, tarif de pornire de 3,50 lei , iar pentru transporturi bunuri și marfă în regim de taxi, 
tarif maximal 7,00 lei/ km, de staționare 70 ,00 lei/oră, de pornire 7,00 lei/km.

În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1) lit. ,,a’’ din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, propun elaborarea de catre Direcția Juridic Comercial, Biroul Transport Local, 
Taximetrie Autorizații Comerciale a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor 
maximale pentru transportul public de persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în 
regim de taxi  pe raza municipiului Alexandria ce va fi supus spre dezbatere și aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria.

PRIMAR,
Victor DRĂGUŞIN



JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
BIROUL TRANSPORT LOCAL TAXIMETRIE, AUTORIZAȚII COERCIALE
NR. 36270/ 05.05.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor maximale pentru transportul public de 
persoane și transportul public de bunuri și mărfuri în regim de taxi  pe raza municipiului 
Alexandria

Prin Referatul de aprobare nr. 36265 / 05.05.2022 , Primarul municipiului Alexandria 
supune dezbaterii și aprobării consiliului un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și transportul public de bunuri și 
mărfuri în regim de taxi  pe raza municipiului Alexandria.

Potrivit legislației în vigoare, serviciile de transport în regim de taxi fac parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autorităților administrației publice locale și se efectuează numai de către 
transportatorii autorizați de către autoritatea de autorizare.

Prin cererea nr. 153/28.04.2022 înregistrată la Primăria municipiului Alexandria la nr.
30970 din 02.05.2022, Camera Taximetriștilor din România – Filiala Teleorman solicită 
majorarea tarifelor maximale pentru transportul public de persoane și bunuri sau mărfuri în 
regim de taxi pe raza municipiului Alexandria.  

Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanță maximale pentru serviciile de 
transport public local de persoane in regim de taxi se realizeaă conform Normelor 
metodologoce 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 
nr.243/2007 cu modificările și completările ulterioare.

Așa cum reiese din nota de fundamentare depusă de Asociația Camerei Taximetriștilor din 
România – Filiala Teleorman, solicitarea taximetriștilor este motivată de creșterea costurilor 
de operare pentru cursele efectuate pană în prezent, ajungându- se la imposibilitatea acoperirii 
costurilor din veniturile înregistrate la tariful în vigoare.

Conform art. 11 din Ordinul nr. 243/2007 tariful de distanță maximal se stabilește, se 
ajustează sau se modifică la cererea unor transportatori autorizați sau a unei asociații 
profesionale reprezentative adresată autorităților administrației publice locale implicate, pe 
baza următoarelor documente:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conține, după caz: tarifele în vigoare, 
în cazul ajustării sau modificării, și tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea 
propunerii de stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico –
economic, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor datorată creșterii 
principalelor elemente de cheltuieli;

b) fișele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
c) alte date și informații necesare fundamentării tarifelor propuse.



Având în vedere cele mentionate mai sus, în urma calculului efectuat, Camera 
Taximetriștilor din România – Filiala Telorman propune un tarif maximal de distatanță de
3.50 lei/km , respectiv 35,00 lei/oră tarif de staționare, tarif de pornire de 3,50 lei , iar pentru 
transporturi bunuri și marfă în regim de taxi, tarif maximal 7,00 lei/ km, de staționare 70 ,00 
lei/oră, de pornire 7,00 lei/km.

Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată pe 
prevederile următoarelor acte normative:

- prevederile Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de 
persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

- O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ cu modificările și compeltările 
ulterioare.

Având în vedere cele expuse , în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/03.07. 2019 
privind Codul Administrativ s-a întocmmit prezentul raport de specialitate la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de 
transport în regim de taxi  pe raza municipiului Alexandria, care împreună cu întreaga 
documentație, va fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al municipiului 
Alexandria.

DIRECTOR  EXECUTIV, 
Postumia CHESNOIU

ȘEF BIROU,
Gina SELEA



MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                    Anexa 

CONSILIUL LOCAL             la H.C.L. nr.______/________2022

TARIFE MAXIMALE

pentru

,,Transport public de persoane” şi ,,Transport public de bunuri si mărfuri”

Nr. 
crt.

Tipul serviciului U.M. Valoarea tarifului

- Transport public de persoane-

- Pornire lei/km 3,50

- Tarif de distanţăpe timp de zi lei/km 3,50

- Staţionare lei/km 35

- Tarif de distanţă pe timp de 
noapte

lei/km 3

- Transport public de bunuri şi marfă-

2. Pornire lei/km 7

3. Tarif de distanţă pe timp de zi lei/km 7

4. Staţionare lei/km 70


