
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind aprobarea locurilor de 
aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului 

Tîrgu Neamţ. 
 
 Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Având în vedere  prevederile art. 3 alin (1) şi art. 13 alin (4)  din Legea  nr. 38/2003 

privind transporul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 3 şi art.11 
alin.(1), alin. (3) din Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere. 

 Luând act de Expunerea de motive nr. 8639 din 18.06.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ precum şi a Raportului de specialitate al Compartimentului 
Transporturi  din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ. 

 Ţinând cont de avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din data de 06.06.2018 
 În conformitate cu  avizul comisiilor de specialitate.ale Cosiliului Local Tîrgu Neamţ 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a) pct.14,  ale art. 45 alin. 

(1),  și  art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată 
cu modificările și completările ulterioare:. 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

       Art.1 Modificarea anexei la H.C.L nr. 163/2012 privind aprobarea locurilor de 
aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu 
Neamţ, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

         Art.2 Comparimentul Transporturi din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ  va lua 
toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art.3  Secretarul orașului Tîrgu Neamţ , prin Compartimentul Administraţie Publică 
Local , va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărîri instituțiilor și persoanelor 
interesate. 

   
         

         Iniţiator 
    Primar, 
      Vasilică Harpa 
                    Avizat legalitate 

                                                            Secretar oraş,  
                                                            Jr. Ion Ţuţu 



 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ              Avizat 
Compariment Transporturi                            Primar 
Nr.  8637   din 18.06.2018                     Vasilică Harpa 
 
 
 

Raport de specialitate 
 

 La Proiectul de Hotărîre pentru modificarea anexei la H.C.L nr.128 /27.06.2013 
privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 
administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

 
 Potrivit dispoziţiilor art.3 alin (1) din Legea nr. 92/2007 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 ”. 
 Avînd în vedere  prevederile art. 3 alin (1) şi art. 13 alin (4)  din Legea  nr. 38/2003 
privind transporul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 3 şi art.11 
alin.(1), alin. (3) din Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, a prevederilor art. 36 alin. (1), alin (6) lit. a , pct. 14 şi art. 45 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 
   Urmare a discuţiilor avute cu  taximetriştii din oraş şi ca urmare a satisfacerii 
nevoilor pentru locurile de parcare de reşedinţă din str. Cuza Vodă. 
 Tinând cont de avizul Comisiei de siguranţa circulaţiei din data de 06.06.2018 
 Având în vedere faptul că în faţă la Socom Unirea  nu sunt cereri pentru parcări de 
reşedinţă se poate înfiinţa o staţie de taxi cu un nr. de 7 locuri şi desfiinţarea statiei de 
taxi situată vizavi de Socom Unirea. 
  Ca urmare a celor menţionate mai sus , propunem Consiliului Local al orașului 
Tîrgu Neamţ spre analiză, dezbatere și aprobare Proiectul de Hotărîre privind 
aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – 
teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
  

  
        Întocmit, 

          Ing. Cezar Nicolae Cojocariu  
 

 

 



 
Primăria oraşului Tîrgu Neamţ       
               Primar         
Nr.  8639  din 18.06.2018              
 
 
 
 

Expunere de motive 
 

 La Proiectul de Hotărîre pentru modificarea anexei la H.C.L nr.128 /27.06.2013 
privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza 
administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
  
 Văzând raportul de specialitate nr. 8637 din 18.06.2018 întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, 
 Avînd în vedere  prevederile art. 3 alin (1) şi art. 13 alin (4)  din Legea  nr. 38/2003 
privind transporul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 3 şi art.11 
alin.(1), alin. (3) din Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, a prevederilor art. 36 alin. (1), alin (6) lit. a , pct. 14 şi art. 45 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 
 Tinând cont de avizul Comisiei de siguranţa circulaţiei din data de 06.06.2018 
 În acest sens am iniţiat şi vă propun spre analiză, dezbatere şi adoptare Proiectul 
de Hotărîre privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe 
raza administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 
 

 
Iniţiator 
PRIMAR 

Vasilică Harpa 

 

 

 

 

 

 
 



              

 

Anexă  
                La HCL nr.               din  

 
Locurile de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului 

Tîrgu Neamţ 
 

Nr. 

crt. 

 Denumirea locului de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi  Numărul 

locurilor de 

aşteptare 

1. Parcare  Biserica ’’Adormirea Maicii Domnului’’– Str. Ştefan cel Mare 19 

3. Platou lateral al restaurantului “Central”- Str.Mărăşeşti. 12 

4.  Str. Plopului – în spatele Pieţei 5 

5. Parcare Primăria oraşului Tîrgu Neamţ. 3 

6. Str. Radu Teoharie (în faţa atelierului de sticlărie) 3 

7 Str. Cuza Vodă – în faţă la S.C. Socom Unirea S.A 7 

8. Str. Mihail Sadoveanu – în partea laterală la şcoala nr.3, Humuleşti.  8 

9. Gara oraşului Tîrgu Neamţ. 9 

10. Humuleştii Noi – în staţia de autobuz, sensul de circulaţie Tîrgu Neamţ - Piatra Neamţ. 4 

11. Blebea – în faţa magazinului ”Super Coop” 2 

12. Condreni  - în faţa şcolii. 4 

13. Autogara Intertrans – Str. Cuza Vodă. 4 

 TOTAL LOCURI DE AŞTEPTARE A TAXIURILOR PENTRU CLIENŢI 80 

      

  

  


