
R  O  M  Â  N  I  A          

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

                       H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi executare  a transportului în regim taxi pe teritoriul 

oraşului Făget aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/27 octombrie 2008 

       

 Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţă ordinară, 

           Având în vedere : 

 -referatul nr.5775/29.05.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, implementarea proiectelor, 

amenajarea teritoriului şi protecţia mediului prin care propune modificarea Regulamentului de organizare şi 

executare  a transportului în regim de taxi pe teritoriul oraşului Făget aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 

27/27 octombrie 2008; 

 -proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local; 

 -prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -prevederile Ordinului nr.356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr.38/2003; 

 -prevederile Ordinului nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului –cadru de autorizare pentru 

serviciile de transport public local; 

  În temeiul art. 36 alin. 2 lit.  ,,d’’, art.6 lit. ,,a’’ pct. 14  şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E: 

                     Art.1.- Se modifică Regulamentul de organizare şi executare  a transportului în regim de taxi pe 

teritoriul oraşului Făget, după cum urmează: 

   -,,Art. 7. Numărul maxim de autorizaţii taxi de persoane este 16, din care 8 

autorizaţii de taxi pentru transportatori persoane juridice şi 8 autorizaţii de taxi pentru transportatori 

persoane fizice autorizate şi/sau asociaţii familiale. 

   -Art.20.  Caroseria taxiurilor va avea orice culoare. 

   -Art.29. În cazul transportului public de persoane în regim de taxi, se utilizează 

următoarele tarife minime şi maxime, definite conform art. 48 lit. ,,a’’ din Legea nr. 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează: 

 -tariful de pornire:                           1,50 lei/km-   2,00 lei/km 

 -tariful de zi (între orele 06.00-22.00)                         1,50 lei/km-   2,00 lei/km 

 -tariful orar de zi (între orele 06.00-22.00)                        15,00 lei/oră-20,00 lei/oră 

 -tariful de noapte (între orele 22.00-06.00)                        1,50 lei/km-   2,00 lei/km 

 -tariful orar de noapte (între orele 22.00-06.00)                     15,00 lei/oră-20,00 lei/oră 

 -tariful de distanţă                                                                    1,50 lei/km-   2,00 lei/km 

 -tariful orar de distanţă                                                            15,00 lei/oră-20,00 lei/oră 

   -Anexa III Lista locurilor de aşteptare a clienţilor-Locurile pentru staţionarea 

taxiurilor în aşteptare sunt: 

  -Calea Lugojului nr. 9 ’’. 

                      Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Serviciul coordonare-urmărire 

investiții, implementare proiecte, amenajarea teritoriului și protecția mediului. 

         Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică : 

       -dosar hotărâri , 

       -Instituției Prefectului- Județul  Timiș, 

       -Serviciul coordonare-urmărire investiții, implementare                                   

                                           proiecte, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

       -biroului economic, 

       -primar .  

              CONTRASEMNEAZĂ                                                                         PREŞEDINTE  ŞEDINŢĂ                        

                       SECRETAR                                                                   Ioan Iova                                                                                       

                 Jr.Valentina Sita                

             

                  Nr.___/31 mai 2018 

                  SV/LL/5 ex. 



 


