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RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL 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
Autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciilor de transport în
regim de taxi sunt reglementate prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.
În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi,
autorităţile administraţiei publice locale implicate asigură executarea unor servicii de transport
suportabile în ceea ce priveşte tariful de transport şi emit reglementări referitoare la nivelul tarifelor
de distanţă maximale, conform art. 2 alin. (1) lit. i, respectiv art. 13 lit. b).
Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov a asigurat cadrul legal în
ceea ce priveşte stabilirea tarifelor, în conformitate cu 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 mărfuri în regim de taxi, potrivit căruia:
- 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 (art.9).
- nivelul tarifului de distanţă utilizat de către un transportator autorizat care efectuează transport
public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât totalul cheltuielilor realizate
în medie în ultimul an de activitate, fundamentate pe baza anexei nr.1 şi o cotă de profit
rezonabilă (art.42).
Având în vedere cele de mai sus:
 conform art.3 din H.C.L. nr.159/2008 privind aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de
închiriere, în Municipiul Braşov, s-a aprobat 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) – 2,2 lei /km
- tariful de noapte (între orele 22,00-6,00) nu va fi mai mic decât tariful de zi, dar nu
va fi mai mare dacât cu până la 50% din tariful de zi.
Facem precizarea că, 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.
 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 ( art.20).
Având în vedere solicitările înregistrate la Primăria Municipiului Braşov cu
nr.88958/19.08.2021,103575/27.09.2021,104800/29.09.2021,104290/28.09.2021,110302/13.10.2021
ale CAMEREI TAXIMETRIŞTILOR DIN ROMÂNIA-filiala Braşov, transportatorului autorizat
TODFAX COMEX SRL, dispeceratului ROCAM TAXI BLUE SRL, asociaţiei reprezentative TAXI
ATI SRL şi transportatorului autorizat MARTAX SRL, 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.
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Ţinând cont şi de influenţa indicelui preţurilor de consum (adresa Institutului Naţional de
Statistică nr.2432/30.09.2021), 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
De asemenea, având în vedere:
 Ordonanţa de Urgenţă nr.71/29 iunie 2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier
nepoluante, în sprijinul unei mobilităţi cu emisii scăzute, pentru abrogarea Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic şi a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului
ecologic
 adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr.110161/13.10.2021 a CAMEREI
TAXIMETRIŞTILOR DIN ROMÂNIA - filiala Braşov prin care solicită eliminarea condiţiei
stipulată la art.32, alin.(15), punctul C, Etapa I, teza a 2-a din Regulamentul privind organizarea
şi executarea serviciului de transport de taxi şi în regim de închiriere, în municipiul Braşov,
aprobat prin H.C.L. nr.159/2008, republicată, respectiv ca angajatul în favoarea căruia
transportatorul autorizat cedează autorizaţia /autorizaţiile taxi să nu mai fie condiţionat să fie
angajat de minim 6 luni în cadrul societăţii
- măsurile de ameliorare a calității aerului propuse de Primăria Municipiului Braşov în cadrul
Planului integrat de calitate a aerului în scopul reducerii poluării și încadrării concentrațiilor de
poluanți în limitele stabilite de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care
vizează reducerea emisiilor, considerând categoriile de surse de emisii cu cele mai mari
contribuții la nivelul de poluare existent, acționând asupra cauzei poluării și făcând astfel parte
dintre cele mai eficiente tipuri de măsuri de îmbunătățire a calității aerului, aprobat prin HCL
nr.628/2018.
- Studiul de trafic la nivelul Municipiului Braşov care recomandă realizarea unui plan de
înlocuire a autovehiculelor convenţionale cu autovehicule nepoluante, electrice.
- PLANUL DE ÎNLOCUIRE AL AUTOVEHICULELOR TAXI ÎN PERIOADA 2021-2023
afişat la data de 08.04.2021 pe site-ul Primăriei Municipiului Braşov (http://www.brasovcity.ro) la
secţiunea TRANSPORT ŞI PARCĂRI →Taxi.
Propunem :
-menţinerea condiţiilor stipulate la art.32, alin.(15), punctul C, Etapa I, teza a 2-a şi modificarea şi
completarea art.35, (prelungirea autorizaţiei taxi) alin.(1) punctul a) şi art.36 (înlocuirea
autovehiculelor taxi), alin.(2) punctul 2^1 , astfel:
- ,, autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte vechimea de 10 ani
de la data fabricaţiei, pe toată perioada valabilităţii autorizaţiei taxi, are norma de poluare cel puţin
Euro 6 sau cu propulsie electrică/tehnologii verzi, este dotat cu dispozitiv GPS şi dispozitiv de plată
prin intermediul cardului bancar, menţiuni specificate în certificatul de agreare şi este deţinut cu titlu
de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing . “
- ,,(1) Autovehiculele deţinute de către societăţile de taxi cu norma de poluare Euro 4, vor fi înlocuite
obligatoriu, în proporţie de 30%, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică,
tehnologii verzi, până la data de 31.12.2022 ”.
,, (2) Autovehiculele deţinute de către societăţile de taxi cu norma de poluare Euro 5, vor fi înlocuite
obligatoriu în proporţie de 50%, cu autovehicule acţionate prin motoare cu propulsie electrică,
tehnologii verzi, până în anul 2024.”
Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art.106 alin.(3), art.129
alin.(1), alin.(2) lit. b), d), alin. (4) lit. c), art. 154 alin.(1), alin.(2), art. 196, alin.(1) lit. a) şi art. 243
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul
Administrativ supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov,
2

Proiectul 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, în Municipiul Braşov, în forma prezentată.
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