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H O T Ă R Â R E 

 
REFERITOR LA: Reglementarea transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în 

regim de închiriere 
 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

 Intrarea în vigoare a Legii nr. 265/2007 care modifică şi completează Legea nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere impune o serie de reglementări de organizare, 
funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 16144/19.12.2007 al Serviciului Autorizări agenţi economici şi liberă 

iniţiativă; 
- Art. 11 alin. (7) , art. 14 alin. 2-4, art. 13 lit.”j”, art. 142, art. 20 alin.(2), art. 31 alin.(3), art. 35 

alin. (1), art. 49 alin (1), lit. „d” din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi 
completată prin Legea nr. 265/2007; 

-Art. 6 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată şi 
completată, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007;          
 - Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local; 
 - O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi; 
 - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările 
ulterioare;     

- Art. 36 alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată (r1); 

- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri, sesizări a 
Consiliului local Caracal; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 ART.1 - Aprobă  numărul maxim de autorizaţii taxi în municipiul Caracal la  140 . 

Dacă ultimul punctaj caştigător al atribuirii este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât 
numarul de autorizaţii taxi rămase neatribuite, la numarul de 140 se va adăuga numarul de autorizaţii 
corespunzator pentru toate autovehiculele din acea grupă. 
 ART.2 - Aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de 
taxi şi în regim de închiriere conform anexei nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 ART.3 - Aprobă un număr de 9  amplasamente pentru staţiile taxi şi un număr de 110 de locuri 
conform anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 ART.4 -  Aprobă nivelul maxim al  tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi pentru activitatea 
de transport persoane în regim de taxi, în baza documentaţiei ce se va întocmi conform Ordinului nr. 
243/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru serviciile de transport public local, bunuri ori mărfuri în regim de taxi. 
 ART.5 -  Începând cu 1 ianuarie 2008 caroseriea autovehiculelor care efectuează transportul în 
regim de taxi va avea în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah,  
culoarea galbenă.  



 ART.6  - Compartimentul de Autorizare pentru servicii de transport public local din cadrul 
Serviciului Autorizări agenţi economici şi liberă iniţiativă  va elibera şi viza autorizaţiile de transport, 
copiile conforme ale acestora şi ecusoanele. 
 Ecusoanele vor fi valabile un an şi se vor elibera numai după ce se face dovada plăţii taxei de acces 
în  locurile de aşteptare, încasată de Serviciul Impozite şi taxe locale. 
 ART.7  Pentru obţinerea documentelor enunţate la art. 6 se vor percepe următoarele taxe :  
 - 100 lei pentru eliberarea  autorizaţiilor de transport  
 - 100 lei pentru eliberarea autorizaţiilor taxi şi a copiilor conforme 
 - 100 lei pentru eliberarea şi prelungirea autorizaţiilor de dispecerat 
 - 100 lei/an pentru accesul în locurile de aşteptare; 
 -  35 lei taxă viză anuală  
 - 25 lei taxă  pentru eliberarea ecusoanelor  
 Preschimbarea autorizaţiilor eliberate în baza Legii nr. 38/2003 se realizează gratuit. 

ART.8 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice prevedere 
contrară. 

ART.9 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, operatorii de transport taxi şi 
taximetriştii independenţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
 ART.10 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi 
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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