ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Priveşte: 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
Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară,
având în vedere:
- expunerea de motive nr. 6335/21.03.2019 a Primarului municipiului Alexandria;
- raportul de specialitate nr. 6336/21.03.2019 al Directiei Juridic Comercial;
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al
municipiului Alexandria;
- 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;
- adresa nr.4685/28.02.2019 a Asociatiei Camerei Taximetristilor din Romania - Filiala
Teleorman;
- adresa nr.5560/18.03.2019 a Directiei Judetene de Statistica Teleorman;
- 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.
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (3), art.115, alin.(1) lit.,,b‘’din Legea nr.215/23 aprilie
2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se modifica si se completeaza anexa 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 si va avea cuprinsul din anexa la prezenta hotarare.
Art.II. Celelalte prevederi ale 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, cu
modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate.
Art.III. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre se va transmite
Institutiei Prefectului Judetul Teleorman, pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului
Alexandria, Directiei Juridic Comercial si Asociatiei Camerei Taximetristilor din Romania – Filiala
Teleorman, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier,
Silvia COBARLIE

ALEXANDRIA
Nr.____________/ _____________________2019

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar,
jr. Iulian PURCARU

JUDEŢUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
NR.6335 din 21.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare 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

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;

Potrivit legislatiei in vigoare, serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi
fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica, se desfasoara sub controlul, conducerea
sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si se efectueaza numai de catre
transportatorii autorizati de catre autoritate de autorizare, din cadrul Primariei municipiului
Alexandria.

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.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, consider 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.
În conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propun elaborarea de către Directia
Juridic Comercial, Biroul Transport Local, Taximetrie-Autorizatii Comerciale a unui proiect de
hotărâre cu privire la aprobarea modificarii si completarii 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.

PRIMAR,
Victor DRAGUSIN

Anexa la Hotărârea

MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

nr. _______ din ___________ 2019

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.
2.
3.
4.

Pornire
Tarif de distanta pe timp de zi
Stationare
Tarif de distanta pe timp de
noapte

lei/km
lei/ora
lei/km

2,50
2,50
25
2,5

TRANSPORT PUBLIC DE BUNURI SI MARFURI IN REGIM DE TAXI
1.
2.
3.

Pornire
Tarif de distanta pe timp de zi
Stationare

lei/km
lei/ora

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Silvia COBARLIE

5
5
50

