HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea şi completarea HCL nr. 124/2007 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Conform Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane sau bunuri
în regim de taxi, Consiliul local aprobă nivelul maxim al tarifelor practicate de transportatorii
autorizaţi pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi.
De asemeni conform Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare Consiliul
local aprobă amplasamentele pentru staţiile taxi, precum şi numărul maxim de autorizaţii taxi.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate al Compartimentului Autorizări transport local din cadrul
Primăriei municipiului Caracal
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Art.13 lit. „b”, „f” , art. 14 alin.(4) şi art. 49 alin.(1) lit.”a”, „b”, „d” şi ”g” din Legea
nr.38/2003 modificată şi completată privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Art. 6 lit. „j” din Normele Metodologice nr. 356/2007 pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.38/2003 modificată şi completată;
- Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane sau bunuri în
regim de taxi;
- O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările
ulterioare;
- O.U.G nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea Legii
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, aprobată prin Legea
nr.68/2008;
- Adresa nr. 317/20.10.2008 a Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor prin
care ni se comunică un număr de 37.652 locuitori în municipiul Caracal;
- Adresa nr. 152/12.08.2008 a Camerei Naţionale a Taximetriştilor din România – Filiala
Olt;
- Documentaţia depusă de transportatorii autorizaţi din municipiul Caracal privind studiul
asupra cheltuielilor pentru asigurarea desfăşurării activităţii de taximetrie în vederea stabilirii
tarifului /km;
- 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) cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări a Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată
(r1) cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 124/2007 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, care va avea
următorul cuprins:

„Consiliul local al municipiului Caracal aprobă numărul maxim de autorizaţii taxi în
municipiul Caracal la 151”.
Art.2 Se aprobă modificarea art. 3 din HCL nr. 124/2007 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, care va avea
următorul cuprins:
“Consiliul local al municipiului Caracal aprobă un număr de 9 amplasamente pentru
staţiile taxi şi un număr de 102 locuri de aşteptare a clienţilor, conform anexei la prezenta
hotărâre”.
Art.3 Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 124/2007 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere care va avea
următorul cuprins:
“Nivelul tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi pentru activitatea de transport
persoane în regim de taxi vor fi următoarele:
- tarif de distanţă la nivelul maxim de 2,25 lei/km inclusiv TVA, începând cu data de
01.11.2008;
- tariful de distanţă pe timp de noapte nu va putea fi mai mare, cu mai mult de 50% faţă de
tariful de distanţă pe timp de zi;
- nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depăşi tariful maximal stabilit;
-tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă (lei/km) aplicat.”
Art.4. HCL nr. 124/27.12.2007 se modifică în mod corespunzător, celelalte prevederi
rămân în vigoare.
Art.5 Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, operatorii de transport taxi şi
taximetriştii independenţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului Caracal, operatorilor de taxi din municipiul Caracal şi persoanelor fizice şi juridice
interesate.
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RAPORT DE SPECIALITATE
A. În conformitate cu pevederile art. 14 alin. (4) Legea nr. 38/2003 privind transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere , modificată şi completată , numărul maxim de autorizaţii
taxi se stabileşte de către Consiliul local Caracal. Stabilirea acestui număr se face în raport de
numărul de locuitori ai localităţii de autorizare, şi anume 4 la 1.000 de locuitori.
Prin adresa nr. 317/20.10.2008 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor ne
comunică un număr de 37.652 locuitori în municipiul Caracal.
Având în vedere cele menţionate, rapoartate la numărul de locuitori, propunem spre
analiză şi aprobare un număr maxim de autorizaţii taxi în municipiul Caracal de 151.
B. Având în vedere că str. Antonius Caracalla se află în zona centrală a municipiului
Caracal cu o intensitate a traficului excesiv, mai ales în orele de vârf, s-au realizat în acest an
lucrări de supralărgire a carosabilului pentru amenajarea unor spaţii de parcare.
S-a observat că în zonele staţiilor de taxi, „ROMTELECOM” precum şi magazinul
„EMA”, transportatorii autorizaţi nu respectă numărul de locuri aferent acestor staţii, ci parchează
mijloacele de transport blocând accesul autoturismelor ce vor să parcheze ocazional în spaţiile
special amenajate, acesta conducând la strangularea traficului.
În acest sens, cu avizul nr. 104.559/22.10.2008 al Biroului Poliţiei Rutiere Caracal,
propunem spre analiză şi hotărâre următoarele:
- schimbarea amplasamentului din zona ROMTELECOM pe Calea Bucureşti (de la nr. 1F
până la nr.5) pe sensul de mers cuprins între str. Plevnei – Antonius Caracalla până la limita a 15
locuri;
- schimbarea amplasamentului din str. Antonius Caracalla – zona magazinul „EMA” pe
str.Antonius Caracalla – zona cuprinsă între florăria „GREEN GARDEN” până la limita a 10
locuri.
C. Conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi
şi în regim de închiriere , modificată şi completată coroborat cu art. 6 lit. „j” din Normele
Metodologice nr. 356/2007 pentru aplicarea Legii nr. 38/2003, Consiliul local aprobă nivelul
tarifului de distanţă maximal, în cazul transportului de persoane în regim de taxi.
Din analiza Raportului de expertiză transmis de Camera Naţională a Taximetriştilor –
filiala Olt cu adresa nr. 152/12.08.2008, coroborată cu documentaţia depusă de trasportatorii
autorizaţi privind studiul asupra cheltuielilor pentru asigurarea desfăşurării activităţii de taximetrie
în vederea stabilirii tarifului /km, propunem spre analiză şi hotărâre următoarele tarife:
- tarif de distanţă la nivelul maxim de 2,25 lei/km inclusiv TVA, începând cu data de
01.11.2008;
- tariful de distanţă pe timp de noapte nu va putea fi mai mare, cu mai mult de 50% faţă de
tariful de distanţă pe timp de zi;
- nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depăşi tariful maximal stabilit;
-tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă (lei/km) aplicat.
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ANEXA
LA HCL NR……………..

STAŢII TAXI
PE RAZA MUNICIPIULUI CARACAL

Nr.
crt.

Adresă staţie taxi

Nr. locuri

1

STR.CALEA BUCUREŞTI DE LA NR. 1F PÂNĂ LA NR.5

15 LOCURI

2

STR. A. CARACALLA- ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE
FLORĂRIA „GREEN GARDEN” PÂNĂ LA LIMITA A 10
LOCURI

10 LOCURI

3

STR. GHEORGHE MAGHERU DE LA LIMITA
SPĂLĂTORIEI
„AUTODANDIRA”
PÂNĂ
LA
INTERSECŢIA CU ELIADE RĂDULESCU

10 LOCURI

4

STR. CALEA BUCUREŞTI – PARALEL CU PARCAREA
DIN FAŢA SUPERMAKET-LUI „PENNY”

7 LOCURI

5

STR. RAHOVEI- ÎN FAŢA BLOCULUI G

10 LOCURI

6

B-DUL N. TITULESCU – DE LA „SC AURA MAV SRL”
ÎN LIMITA A 15 LOCURI

15 LOCURI

7

STR. W MĂRĂCINEANU – ZONA GĂRII

15 LOCURI

8

STR. DOBROGEANU GHEREA – ÎN ZONA SĂLII
POLIVALENTE

10 LOCURI

9

STR. GHEORGHE DOJA- ÎN ZONA ŞC. CU CLS. I-VIII
NR.3

10 LOCURI

Zona staţiilor taxi vor fi identificate cu indicatori rutieri şi delimitate în funcţie de numărul
maxim de locuri autorizate .

