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REFERAT DE APROBARE 
A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată privind aprobarea 
Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în 
Municipiul Braşov 
 
 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.i) din Legea nr. 38/2003, privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare serviciile de transport 
în regim de taxi sunt servicii de utilitate publică şi se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii mai multor 
cerinţe printre care şi aceea privind asigurarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea 
ce priveşte tariful de transport. 

Menţionăm că, în cazul transportului de persoane în regim de taxi, orice tarif de distanţă utilizat 
de către transportatorii autorizaţi nu poate depăşi tariful de distanţă maximal.  

Tariful  maximal de distanţă pentru transportul public local de persoane în regim de taxi, în 
Municipiul Braşov nu a mai fost modificat din anul 2008, când a fost stabilit la 2,2 lei /km pe timp de 
zi (între orele 6,00—22,00). 

Precizăm că tarifele de distanţă maximale pentru serviciile de transport public local de 
persoane în regim de taxi se pot modifica prin hotărâri ale consiliilor locale pe baza cererilor primite 
de la transportatorii autorizaţi sau de la asociaţiile profesionale reprezentative, în cazurile care conduc 
la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de exploatare, care determină modificarea 
cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de influenţa indicelui preţurilor de consum, 
pe o perioadă de 3 luni consecutive, în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) din Ordinul             
nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi. 

Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Braşov din partea 
reprezentanţilor taximetriştilor din Braşov, la care este ataşat un memoriu  tehnico-economic, în 
conformitate cu art.11 din Ordinul nr. 243 / 2007, care prezintă oportunitatea fundamentării tarifelor 
datorate creşterii principalelor elemente de cheltuieli,  ţinând cont de influenţa indicelui preţurilor de 
consum,  propunem modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată privind aprobarea  
Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi, în 
Municipiul Braşov, în ceea ce priveşte tariful maximal de distanţă, pentru transportul public local de 
persoane în regim de taxi în Municipiul Braşov. astfel: 

- tariful de distanţă, maximal, pe timp de zi (între orele 6,00—22,00) – 2,9 lei /km. 
    

În temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G nr. 57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind Codul Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a Proiectului de hotărâre 
pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 159/2008, republicată privind aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere, în 
Municipiul Braşov. 
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