
 

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

BIROUL TRANSPORT LOCAL, 

TAXIMETRIE, AUTORIZATII COMERCIALE 

NR.6336/21.03.2019 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 
  la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea 

regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 

municipiului Alexandria 

 

 

Prin expunerea de motive nr.6335/21.03.2019, Primarul municipiului Alexandria propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre cu privire la modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 

privind aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi 

pe raza municipiului Alexandria. 

 

1. Necesitatea si oportunitatea proiectului 

Prin cererea nr.285/28.02.2019, inregistrata la Primaria municipiului Alexandria la nr.4685 din 28 

februarie 2019, Asociatia Camerei Taximetristilor din Romania – Filiala Teleorman solicita majorarea 

tarifelor maximale, dupa cum urmeaza: 

1. pentru transportul de persoane in regim de taxi: 

- tariful maximal de distanta pe timp de zi/noapte la 2,50 lei/km; 

- tariful de stationare pe timp de zi/noapte la 25 lei/ora; 

- tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 2,50 lei;  

2. pentru transportul public de bunuri si marfuri in regim de taxi: 

- tariful maximal de distanta pe timp de zi/noapte la 5,00 lei/km; 

- tariful de stationare pe timp de zi/noapte la 50,00 lei/ora; 



- tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 5,00 lei;    

  Tarifele in vigoare au fost aprobate prin H.C.L. nr.57/02.10.2008 privind aprobarea 

regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului 

Alexandria, astfel:   

1. pentru transportul de persoane in regim de taxi: 

- tariful maximal de distanta pe timp de zi/noapte la 2,00 lei/km; 

- tariful de stationare pe timp de zi/noapte la 20 lei/ora; 

- tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 2,00 lei;  

2. pentru transportul public de bunuri si marfuri in regim de taxi: 

- tariful maximal de distanta pe timp de zi/noapte la 3,00 lei/km; 

- tariful de stationare pe timp de zi/noapte la 20,00 lei/ora; 

- tariful de pornire pe timp de zi/noapte la 3,00 lei;  

 Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanta maximale pentru serviciile de transport 

public local de persoane in regim de taxi se realizeaza conform Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori 

marfuri in regim de taxi aprobata prin Ordinul nr.243/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Asa cum reiese din nota de fundamentare depusa de Asociatia Camerei Taximetristilor din 

Romania – Filiala Teleorman, solicitarea taximetristilor este motivata de cresterea costurilor de operare 

pentru cursele efectuate pana in prezent, ajungandu-se la imposibilitatea acoperirii costurilor din 

veniturile inregistrate la tariful in vigoare. 

Potrivit calculatiei efectuate de catre Asociatia Camerei Taximetristilor din Romania – Filiala 

Teleorman pentru transportul de persoane in regim de taxi reiese un tarif de 2,80 lei/km, dar ei solicita 

majorarea tarifului maximal de distanta la 2,50 lei/km. 

Conform art.12, lit.”g”, pct.2 din Ordinul nr.243/2007 tarifele se ajusteaza sau se modifica prin 

indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, respectiv cu cresterea luata in calcul ce 

depaseste acest indice, in baza tarifului de distanta maximal. 

Potrivit adresei nr.5506 din 18.03.2019 a Directiei Judetene de Statistica Teleorman, indicele de 

crestere a preturilor de consum in anul 2018 fata de anul 2008 este de 133,55%. 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, in urma calcului efectuat (2,00 lei/km x 133,55%, 

20lei/ora x 133,55%) reiese un tarif maximal de distanta de 2,67 lei/km, respectiv 26,70 lei/ora tarif de 

stationare. Prin urmare, tarifele propuse de Asociatia Camerei Taximetristilor din Romania – Filiala 



Teleorman nu depasesc indexarea cu indicele de crestere a preturilor de consum a tarifelor din anul 

2008. 

Analizand nota de fundamentare depusa de Asociatia Camerei Taximetristilor din Romania – 

Filiala Teleorman, precum si 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 marfuri in regim de taxi, consideram ca sunt indeplinite conditiile pentru 

modificarea anexei nr.9 la Regulamentul de organizare si executare a serviciului de transport in regim 

de taxi pe raza municipiului Alexandria, aprobat prin H.C.L nr.57/02.10.2008, dupa cum urmeaza: 

 

  

 

 

 

 

                                                        TARIFE MAXIMALE 

pentru 

“Transport public de persoane” si “Transport public de bunuri si marfuri” in regim de taxi 

in municipiul Alexandria 

 

Nr.crt. Tipul serviciului U.M. Valoarea tarifului 

 

 

TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE IN REGIM DE TAXI 

 

1. Pornire  2,50 

2. Tarif de distanta pe timp de zi lei/km 2,50 

3. Stationare lei/ora 25 

4. Tarif de distanta pe timp de 

noapte 

lei/km 2,50 

 

TRANSPORT PUBLIC DE BUNURI SI MARFURI IN REGIM DE TAXI 

 

1. Pornire  5 

2. Tarif de distanta pe timp de zi lei/km 5 

3. Stationare lei/ora 50 



 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, consideram necesar si oportun promovarea unui 

proiect de hotărâre având ca obiect modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind 

aprobarea regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 

municipiului Alexandria. 

 

2. Legalitatea proiectului 

Susţinerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentată de prevederile 

următoarelor acte normative: 

- prevederile art.49, alin.(1), lit. „i” din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si 

in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- 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 

marfuri in regim de taxi; 

           - prevederile art.7, alin.(1) si (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           - prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

           - prevederile art.36, alin.(2), lit. ,,c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de 

specialitate cu privire la modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea 

regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza 

municipiului Alexandria, care împreună cu întreaga documentaţie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Local al municipiului Alexandria. 

      

                                                      DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                          Postumia CHESNOIU                                             

 

 

 



                                                                                                     SEF BIROU, 

                                                                                                                   Gina SELEA 

 

 

 

 

                                                                                                     Intocmit,                  

                                                                                                    Adina Dinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


