
 
      ROMANIA 

JUDEȚUL  NEAM Ț 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI TÎRGU NEAM Ț 

 
PROIECT 

HOTĂRÎRE 
privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport 

public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, 
pentru anul 2016. 

 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț. 
În conformitate cu art.13 lit.i şi art.20 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transporul în 

regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Luând act de Expunerea de motive  nr. 24737  din  07.12.2015  înaintată de Primarului 

oraşului Tîrgu Neamţ precum și a Raportului de specialitate al Compartimentului Transporturi  
din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamț. 

Ţinînd cont de avizul comisiilor de specialitate 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (1) ; alin. (5)  lit. a); alin. (6) lit.a) pct.14,  ale  art.45 

alin. (1), alin (2) lit. c)  și ale art.115 alin  (1) lit.b   din Legea 215/2001 a  administrației 
publice locale cu modificările și completările ulterioare. 
 
      HOTĂRĂȘTE: 
    Art.1 Se aprobă taxele pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, 
precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 
2016,conform anexei la prezenta hotărîre parte integrantă a acesteia. 

            Art.2  Compartimentul Transporturi din cadrul     Primăriei orașului Tîrgu Neamț  va lua 
toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri. 

            Art.3 La data intrarii în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă  orice alte hotărîrii contrare. 
      Art.4 Secretarul orașului Tîrgu Neamț  va asigura publicitatea și comunicarea prezentei 

hotărîri instituțiilor și persoanelor interesate. 
    
 
 
   Inițiator 
    Primar,      Avizat legalitate 
               Vasilică  Harpa                          Secretar oraș, 
              Jr. Laura Elena Maftei 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Primăria orașului Tîrgu Neamț           Aprob 
Compartiment Transporturi                        Primar, 
Nr.  24737  din  07.12.2015                       Vasilica Harpa 
 

     RAPORT DE SPECIALITATE 
 La Proiectul de Hotărîre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 
servicii de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2016. 
 
 Potrivit dispozițiilor art. 3 alin (1) din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local, care prevede : ”Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică 
şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, 
sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul 
asigurării transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane ”. 
 În conformitate cu art.13 lit.i şi art.20 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transporul în 
regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Este  necesară actualizarea taxelor pentru autorizare/vizare unor servicii de transport 
public local, precum şi taxa(Redevanţa) pentru locul de aşteptare a autovehiculelor taxi, în 
raport cu rata inflaţiei. 
 Rata inflaţiei conform Institutului Naţional de Statistică, pentru perioada Octomrie 2014 
– Octombrie 2015 este  – 1,64 
 Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizand Indicele Preturilor de 
Consum (IPC) sunt date de Institutului Naţional de Statistică şi anume: 
  A = Suma iniţială de actualizat * IPC  
     100 
 
   B  =  Suma iniţială de actualizat * Rata Inflaţiei    +  Suma iniţială de actualizat 
     100 
    
 Menţionam ca indiferent de metoda de calcul folosita, rezultatul actualizarii este 
acelaşi deoarece Rata Inflatiei = IPC - 100 

Prin urmare propunem Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, spre analiză şi 
aprobare Proiectul de Hotărîre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii 
de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor 
taxi, pentru anul 2016. 
 
 
      Intocmit 
         Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
 
 
 
 



 
  
Primăria orașului Tîrgu Neamț       
               Primar                      
Nr.  24737  din  07.12.2015      
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 La Proiectul de Hotărîre privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor 
servicii de transport public local, precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a 
autovehiculelor taxi, pentru anul 2016. 
 
 
 
 Văzând raportul de specialitate nr. 24737 din  10.12.2014 întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 
 Avînd în vedere  prevederile art. 13 lit. I şi art.20 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind 
transporul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Prin urmare, luînd în considerare cele menționate mai sus, considerăm oportună și 
necesară aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, 
precum și taxa(Redevenţa) pentru locul de așteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2016. 
 
 
  

Ini țiator 
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

    



          

          Anexa   

         La HCL nr.            din  

  

Cuantumul taxelor  pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public     

local, precum și taxa pentru locul de așteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi, 

pentru anul 2015: 

1. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţie de transport – 248 Lei/autorizaţie, 
2. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de taxi - 124 Lei/autorizaţie, 
3. Taxa pentru eliberarea/vizare autorizaţie de dispecer - 371 Lei/autorizaţie, 
4. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei pentru vehicule speciale destinate serviciilor 

funerare - 120 Lei/autorizaţie, 
5. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de închiriere - 124 Lei/autorizaţie, 
6. Taxa pentru eliberarea/ vizarea autorizaţiei de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi - 

124 Lei/autorizaţie 
          7.Taxa pentru locul de aşteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi – 282 Lei/autovehicul/an, 
taxa(Redevenţa) este unică la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ. 

Taxa pentru locul de aşteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi se stabileşte prin HCL. 

Taxa(Redevenţa)se datorează începând cu luna în curs datei emiterii autorizaţiei de taxi. 

În cazul anulării autorizaţiei de taxi, taxa(Redevenţa) nu se mai datorează începând cu luna în 
curs. 

Termenele de plată pentru locul de aşteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi sunt: 

- 31.03. a anului în curs pentru autorizaţiile emise până la data de 01.03. inclusiv; 

- la 30 de zile de la data emiterii, pentru autorizaţiile emise după data de 01.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuantumul taxelor  pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public 
local, precum și taxa pentru locul de așteptare(Redevanţa) a autovehiculelor taxi, 
pentru anul 2016 comparativ cu anul 2015: 

 ANUL 2016 

1. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţie de transport – 248 Lei/autorizaţie, 
2. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de taxi - 124 Lei/autorizaţie, 
3. Taxa pentru eliberarea/vizare autorizaţie de dispecer - 371 Lei/autorizaţie, 
4. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei pentru vehicule speciale destinate serviciilor 

funerare - 120 Lei/autorizaţie, 
5. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de închiriere - 124 Lei/autorizaţie, 
6. Taxa pentru eliberarea/ vizarea autorizaţiei de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi - 

124 Lei/autorizaţie 
          7.Taxa pentru locul de aşteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi – 282 Lei/autovehicul/an, 
taxa(Redevenţa) este unică la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ. 

 

ANUL 2015 

1. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţie de transport – 252 Lei/autorizaţie, 
2. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de taxi - 126 Lei/autorizaţie, 
3. Taxa pentru eliberarea/vizare autorizaţie de dispecer - 377 Lei/autorizaţie, 
4. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei pentru vehicule speciale destinate serviciilor 

funerare - 120 Lei/autorizaţie, 
5. Taxa pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de închiriere - 126 Lei/autorizaţie, 
6. Taxa pentru eliberarea/ vizarea autorizaţiei de transport bunuri sau mărfuri în regim de taxi - 

126 Lei/autorizaţie 
          7.Taxa pentru locul de aşteptare(Redevenţa) a autovehiculelor taxi – 287 Lei/autovehicul/an, 
taxa(Redevenţa) este unică la nivelul oraşului Tîrgu Neamţ. 

 

 


