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HOTARARE
Pentru modificarea si completarea HCL nr. 20/28.02.2008 privind aprobarea si 
reglementarea transportului public de persoane si bunuri in regim de taxi si in 
regim de inchiriere si a Regulamentului privind organizarea, functionarea si 

autorizarea transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere
Având în vedere expunerea de motive nr.5531/10.04.2008, formulată de dl.George 
Maracineanu, Primarul orasului Breaza;
Luand act de: 
-          raportul de specialitate nr.6138/22.04.2008, intocmit de dl Diaconu Constantin, Sef 
Parc autor si transport local; 
-          raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului 
public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;

-          avizul nr.6139/22.04.2008 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in 
regim de inchiriere, modificata si completata ; 
In temeiul prevederilor  art.36, alin. (6) lit. “a” pct. 19 raportat la alin. (2) lit. “d”, 
art.115, alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata;
 
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare

 
Art.I . HCL nr. 20/28.02.2008 privind aprobarea si reglementarea transportului public de 
persoane si bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere se modifica si completeaza 
dupa cum urmeaza:

1.      Articolul 2 se completeaza prin introducerea unui nou alineat, alin 2 cu urmatorul 
cuprins:

“(2)Statia de asteptare a clientilor pentru taxiuri astfel infiintata trebuie sa fie semnalizata 
corespunzator si dotata cu telefon public, tablou cu numerele de telefon ale taximetristilor. 
“

2.      Articolul 5 se completeaza cu un nou alineat, alin. 2 cu urmatorul cuprins: 
“(2) Pana la data mentionata la alin. 1, pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, 
caroseria acestuia, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble 
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tip sah, va avea culoarea galbena.”
3.      Art. 6  se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art.6. Atelier Parc auto- transport local va elibera şi viza autorizaţiile de transport, 
copiile conforme ale acestora si doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu 
autorizatia.” 
Art.II. Regulamentul privind organizarea, functionarea si autorizarea transportului in 
regim de taxi si in regim de inchiriere se modifica si completeaza, dupa cum urmeaza:

4.      art.12 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
“Art.12. Primăria orasului Breaza nu va fi elibera autorizaţii taxi pentru autoturismele 
care nu obţin minim 80 de puncte sau a căror vechime depăşeşte 5 ani de la data 
fabricaţiei”.

5.      Art. 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art.13. Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane a căror valabilitate este 
egala cu valabilitatea autorizatiei, modelul lor fiind prezentat în anexa A la prezentul ”.

6.      Dupa lit. “a” a art.17 se introduce lit. a^1 cu urmatorul cuprins:
“a^1. Pana la data de 01.01.2009, pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, 
caroseria acestuia, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble 
tip sah, va avea culoarea galbena”.

7.      Lit. d a art. 18 se modifica, dupa cum urmeaza: 
“Art.18. d) câte un autocolant aplicat, pe portierele din faţă ce va conţine toate tarifele 
practicate. 
 Autocolantul va avea dimensiunea 297 x 210 mm (A4), fondul galben, scrisul negru, 
vizibil de la minim 5 m.”

8.      articolul 19 se abroga.
9.      Alin. (3) al art. 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

“art.26 (3) Taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, pentru preluarea comenzilor de la 
clienti. Aceste taxiuri vor avea afisat in exterior numarul de telefon sau alte modalitati de 
apelare.”

10. alin. (1) al art. 41 se modifica si completeaza si va avea urmatorul cuprins:
   “ Art. 41 (1)a) Primaria orasului Breaza prin Primar si imputerniciti ai acestuia;
    b) organele fiscale locale si judetene;
    c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si 
din unitatile sale teritoriale;
    d) Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin reprezentantele teritoriale;
    e) Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentantele teritoriale;
    f) structurile politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane;
    g) Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, prin reprezentantele teritoriale;
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    h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;
    i) inspectoratele teritoriale de munca.
Art.III. Celelalte prevederi ale hotararii si anexelor la aceasta raman nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Servicului Administratie 
Publica Locala: Prefecturii Prahova, Primarului orasului  si Serviciului financiar-
contabil.
 
 
Presedinte de sedinta,                                                                            Contrasemneaza,
          Consilier,                                                                                                Secretar,
 
      Constantin Neagoe                                                                                 Elena 
Moldoveanu

 
 
 

Breaza, 30 aprilie 2008
Nr.34
 

file:///C|/hotarari%202008/hot34.htm (3 of 3) [07.05.2012 10:05:32 AM]


	Local Disk
	ROMANIA


