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Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi 
pe raza municipiului Alexandria 

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

- expunerea de motive nr. 27763 din 21.11.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 27764 din 21.11.2013 al Directiei Patrimoniu si al Directiei 

Administratie Publica Locala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

municipiului Alexandria;  
- prevederile art. 31, alin. (3) din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si de 

inchiriere, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 6 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si de 
inchiriere, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a’’, pct. 19 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind 
administraţia publică locală republicată, actualizata, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

   In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. I. Se modifica si se completeaza art. 18, alin. (1) din anexa la H.C.L. nr. 57 din 02 
octombrie 2008 privind aprobarea „ Regulamentului de organizare si executare a serviciului de 
transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria’’ si va avea urmatorul cuprins: 

,, In cazul transportului de persoane in regim de taxi si de bunuri sau marfuri in municipiul 
Alexandria, autorizatia taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani, cu viza anuala pentru verificarea 
indeplinirii conditiilor care au stat la baza emiterii ei, cu conditia ca autovehiculul respectiv sa nu 
depaseasca 5 ani de la data fabricatiei si caroseria acestuia, in totalitate sau cel putin incepand cu 
partea de deasupra benzii tip sah, va avea culoarea galbena.’’ 

 Art.II. Se modifica si se completeaza art. 28 din anexa la H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 
2008 privind aprobarea „ Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in 
regim de taxi pe raza municipiului Alexandria’’ si va avea urmatorul cuprins: 

,, (1) Autorizatia taxi se elibereaza de autoritatea de autorizare pe baza unei documentatii si 
a indeplinirii unor conditii cumulative. 

   (2) Documentatia trebuie sa contina urmatoarele: 
a) copie a autorizatiei de transport; 
b) copie a certificatului de inmatriculare si a cartii de identitate a autovehiculului detinut in 

proprietate sau in temeiul unui contract de leasing; 



c) copie a certificatului de agreare valabil, in cazul autovehiculelor utilizate pentru 
transportul in regim de taxi; 

d) certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul autorizat nu are 
datorii la bugetul local; 

e) copie a contractului de dispecerizare, prin care transportatorul autorizat va asigura 
dispecerizarea in cazul transportului de persoane in regim de taxi; 

f) dovada platii tarifului pentru eliberarea autorizatiei taxi sau copiei conforme; 
g) copie dupa contractul de leasing unde este cazul. 
(3) Autovehiculul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
a) autovehiculul care este detinut in proprietate este inmatriculat in judetul Teleorman; 
b) caroseria autovehiculului, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra 

benzii duble tip sah, va avea culoarea galbena; 
c) criteriile de departajare prezentate in declaratia pe propria raspundere conform art. 22, 

alin.(4) sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.; 
d) solicitantul autorizatiei taxi a asigurat, prin declaratia pe propria raspundere, ca detine in 

proprietate sau cu contract de inchiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe intreaga 
durata de valabilitate a autorizatiei taxi; 

e) prin eliberarea autorizatiilor taxi nu se depaseste numarul maxim de autorizatii taxi 
stabilit a se atribui. 

(4) Dosarele intocmite conform alin. (2) vor fi depuse la Primaria municipiului Alexandria. 
(5)Toate copiile solicitate se autentifica pentru conformitate de catre functionarul desemnat 

al serviciului de transporturi din cadrul Primariei municipiului Alexandria. 
(6) Odata cu eliberarea unei autorizatii taxi se elibereaza si ecusonul respectiv. 
(7) Valoarea ecusoanelor va fi egala cu valoarea de achizitie a acestora. 
(8) Autorizatia taxi se elibereaza sub rezerva prezentarii in maximum 15 zile a dovezii de 

fiscalizare a aparatului de taxat. Daca in termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei taxi nu se 
prezinta dovada fiscalizarii aparatului de taxat, autorizatia se retrage urmand a fi supusa unei noi 
proceduri de atribuire.’’ 
  Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2007 privind 
„Regulamentul de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria’’ modificata  prin H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 2011, H.C.L. nr. 82 din 
28 martie 2013, H.C.L. nr. 279 din 30 octombrie 2013, raman neschimbate.  

Art. IV.  Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 
Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, 
Directiei Patrimoniu pentru cunoastere si punere in aplicare.      
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