
          

          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. 

 

 


