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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. 6733 din data de  25.03.2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.6734 din data de 25.03.2013 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. 13, art. 15 si art. 16 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si 

de inchiriere, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 6, art. 33, art. 34 si art. 35 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, actualizat, 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.(2), litera „c” 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.1. Se modifica si se completeaza art. 18 din 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: 
„ Art. 18. (1) 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 sa aiba culoarea galben integral. 
(2) In cazul transportului de bunuri sau marfuri in regim de taxi in municipiul Alexandria, autorizatia 
taxi se atribuie cu conditia ca autovehiculul respectiv sa nu depaseasca 5 ani de la data fabricatiei. 
(3) La vizarea anuala a autorizatiei taxi inspectorii din cadrul Autoritatii de Autorizare vor verifica 
autovehiculul pentru care s-a eliberat autorizatia taxi si pentru care se solicita viza anuala si vor incheia 
un proces verbal de verificare insotit de fotografii ale autovehiculului. 
(4) Pe autovehicul este obligatorie afisarea siglei dispeceratului taxi care cuprinde denumirea 
dispeceratului taxi si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi. ” 
    Art.2. Se modifica si se completeaza art.38 din H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind 
aprobare Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria si va avea urmatorul cuprins: 
   „Art. 38. (1) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridice autorizate care pot fi transportatori 
autorizati care executa transport in regim de taxi sau operatori economici care nu au in obiectul de 
activitate transportul in regim de taxi.  



(2) Autorizarea activitatii de dispecerat se realizeaza de catre Autoritatea de Autorizare, in conditiile 
prezentului regulament. 
(3) Un transportator autorizat caruia i s‐a atribuit in gestiune executarea unui serviciu de transport 
persoane in regim de taxi, daca nu isi autorizeaza propria activitate de dispecerat, este obligat sa 
apeleze la serviciile unui dispecer taxi autorizat pe baze contractuale.  
(4) Dispeceratele autorizate de Autoritatea de Autorizarea a municipiului Alexandria  sunt obligate sa 
prezinte pana la data de 05 ale fiecarei luni la Autoritatea de Autorizare situatia cu transportatorii 
autorizati pentru care au incheiat contract de dispecerizare si au achitat taxa lunara (denumire 
transportator autorizat, numarul autorizatiei taxi, numarul de inmatriculare al autovehicului taxi deservit 
pentru care se asigura dispecerizarea, dovada mentinerii valabilitatii contractului de dispecerizare). 
(5) In cazul in care aceasta situatie nu se trimite de catre dispeceratul taxi, Autoritatea de Autorizare va 
sanctiona dispeceratul taxi cu amenda de 1.000 Ron. 
(6)  In urma primirii situatiei de la dispeceratele taxi, Autoritatea de Autorizare va retine autorizatia taxi 
a transportatorului autorizat care nu a achitat taxa lunara pentru mentinerea valabilitatii contractului de 
dispecerizare pana la intrarea in legalitate.    
(7) Dispeceratele taxi au obligatia asigurarii continuitatii serviciului de dispecerat pe durata celor 24h 
ale zilei.” 
     Art. 3.  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”, 
raman neschimbate.  
     Art. 4. 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. 

                                                                                                                                                                                             
 
    PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                            CONTRASEMNEAZA,    
                CONSILIER,                                                                                      SECRETAR, 
    
       Dumitru Dan POPESCU                                                                     Jr. Iulian PURCARU 
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