
ROMÂNIA        
JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI 

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului 
de transport in regim de  taxi si de transport in regim de inchiriere   în comuna 

Prundu Birgaului   
 

Consiliul local al comunei Prundu Birgaului, având în vedere: 

Expunerea de motive inregistrata sub  nr.  1056   /20.02.2013 a Primarului comunei 

Prundu Birgaului ; 

Raportul inregistrat sub nr. 1057 / 20.02.2013   al  domnului Cioncan Ioan  , viceprimarul  

comunei Prundu Birgaului ; 

Raportul  favorabil - inregistrat sub nr. 1058   /20.02.2013   Comisiei buget finante; 

Raportul  favorabil   inregistrat sub  nr. 1059  / 20.02.2013  Comisiei pentru administratie 

publica locala,juridica si amenajarea teritoriului ; 

- Procesul - verbal de afisare inregistrat sub  164 / 09.01.2013, cu privire la afisarea 

proiectului de hotarare la sediul comunei Prundu Birgaului 

-autorizatia nr. 0109 /10.04.2008 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare deUtilitati Publice 

 prevederile  Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ;  

prevederile Ordinului  Ministerului Administraţiei Publice nr.356/.2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în 

regim de taxi  şi în regim de închiriere; 

prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 

1170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – Metodologia de licenţiere a transporturilor 

rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică 

periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de 

eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor; 

-prevederile  Ordinului  nr. 243/2007 al A.N.R.S.C.  privind aprobarea Normelor metodologice de 

stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 

bunuri, ori mărfuri în regim de taxi;  

--prevederile  OUG nr. 153 /2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;  

   -     prevederile Legii  nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local;  

-prevederile  Legii   nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 în temeiul art.36(1) si (2)lit ,,d”, art.45(2) şi art.49(1)(2) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicata; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1.  Se aprobă Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de 

transport in regim de  taxi si de transport in regim de inchiriere   în comuna,prezentat în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 

 

 



     ART.2. Pe data intrării în vigoare  Hotararea Consiliului Local  nr. 7 / 30.01.2008  

privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea procedurii de atribuire a 

autorizatiilor  taxi permanente si sezoniere    în comuna Prundu Birgaului  precum şi 

orice alte dispoziţii contrare . 

ART.3.  Hotărârea are caracter normativ şi întră în vigoare la data aducerii la 

cunoştinţă publică . 

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Prundu Birgaului   

ART.5. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei  cu: 

            -Primarul comunei Prundu Birgaului 

- Autoritatea Rutieră Română-Agenţia Bistriţa –Năsăud,cu sediul în Bistriţa 

,Bulevardul Independenţei bl.2,ap2; 

- Poliţia Bistriţa ,cu sediul în Bistriţa ,str. Nicolae Bălcescu ,nr.1-3;   

- Politia locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Prundu Birgaului  

- Registrul Auto Român Filiala  Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistriţa                                                                                                   

,str Libertăţii ,nr.47; 

- Institutia Prefectului judeţului Bistriţa –Năsăud; 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA  

BADIU AUREL  

 

 

                  CONTRASEMNEAZA    

                                                                                   Secretar, 

                                                             Virginia Capota 

 

 

 

 

 

 

 

Prundu Birgaului  

Nr. 5 /  27.02.2013  

Adoptata cu  13 voturi,, pentru” 

____voturi ,,impotriva”____abtineri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 
 

 

 



            ROMANIA 

                                                                                                   JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

                                                                                                COMUNA PRUNDU - BARGAULUI  

                                                                                              TEL.  0263-265009 
       Email  primaria@prundubargaului.ro 

                                                                        Nr.   1057         / 20.02.2013  

                    

          
RAPORT 

privind  aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului 

de transport in regim de  taxi si de transport in regim de inchiriere   în comuna 

Prundu Birgaului   
 

 
         Legea nr. 38/20.01.2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere reglementează în mod unitar transportul public de persoane sau de bunuri în 

regim de taxi şi în regim de închiriere. 

          Prin Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr.275/18.06.2003 s-au aprobat 

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003. 

           Potrivit art.62.(1) din Legea nr. 38/2003 şi art. 27 lit.e) din Normele metodologice 

de aplicare a legii, autorităţile administraţiei publice locale îşi vor reactualiza propriile 

regulamente privind activitatea de transport persoane sau de bunuri în regim de taxi, în 

conformitate cu prevederile legii. 

            Prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere şi cele ale Normelor metodologice de aplicare a legii stabilesc în mod mai 

concret modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi 

procedurile de autorizare ale taximetriştilor şi operatorilor de transport taxi. 

            Propunem spre aprobare Consiliului Local noul Regulament  privind 

organizarea si executarea serviciului de transport in regim de  taxi si de transport in 

regim de inchiriere   în comuna Prundu Birgaului  . 
  

 

 

VICEPRIMAR 

CIONCAN IOAN 
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PRIMARUL  COMUNEI PRUNDU BIRGAULUI  

Nr. 1056     / 20.02.2013 
 

         EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Având în vedere : 

- prevederile  Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere ;  

prevederile Ordinului  Ministerului Administraţiei Publice nr.356/.2007 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind 

transportul în regim de taxi  şi în regim de închiriere; 

prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 

1170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 

privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere – Metodologia de licenţiere a 

transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind 

agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în 

regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii 

profesionale a taximetriştilor; 

-prevederile  Ordinului  nr. 243/2007 al A.N.R.S.C.  privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport 

public local de persoane, bunuri, ori mărfuri în regim de taxi;  

--prevederile  OUG nr. 153 /2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere;  

   -     prevederile Legii  nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local;  

-prevederile  Legii   nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi 

publice 

Avand in vedere necesitatea  reglementarii activitatii de taximetrie in comuna 

Prundu Birgaului  propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  aprobarea 

Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de  taxi 

si de transport in regim de inchiriere   în comuna Prundu Birgaului     . 
 
 
 

PRIMAR, 
CRISAN DORU TOADER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
     

JUDETUL BISTRITA-NASAUD       

COMUNA PRUNDU - BARGAULUI                

Str. Principala  nr. 512 

                               TEL/FAX.  0263-265011 /0263-265009 

                          Email- primaria@prundubargaului.ro  

               Web:www.prundubargaului .ro                       

                           Cod fiscal  4347410 

        Nr 164  / 09.01.2013    

 
 
 

 
PROCES VERBAL DE AFIŞARE 

 
 
 
 
 
 Azi, 09.01. 2013 , s-a procedat la afişarea proiectului de hotărâre cu titlul 

„Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind  organizarea şi executarea 

serviciului  de transport în regim de taxi si de transport  în regim de inchiriere in comuna 

Prundu Birgaului ”, conţinând următoarele anexe care face parte integrantă din hotărâre: 

 - anexa  - Regulament  privind  organizarea şi executarea serviciului  de 

transport în regim de taxi si de transport  în regim de inchiriere in comuna Prundu 

Birgaului;  

  Afişarea s-a făcut la panoul de afişaj al Primăriei comunei Prundu 

Birgaului  din  str. Principala  nr.512  . 

 Propunerile din partea cetăţenilor se primesc la registratura comunei Prundu 

Birgaului  telefon 0263-265011, până la data de 09.02.2013  . 

 

 
   
 
 
 
 
          SECRETAR  , 
               CAPOTA VIRGINIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                 ROMANIA       

JUDETUL BISTRITA-NASAUD         

COMUNA PRUNDU - BARGAULUI    

          Str. Principala  nr. 512 

     TEL/FAX.  0263-265009 

      Email primaria@prundubargaului.ro 

                  Cod fiscal  4347410 

    Nr C20/  164     / 09. 01.2013 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

ANUNŢ 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si executarea serviciului de transport in regim de  taxi si de transport 

in regim de inchiriere   în comuna Prundu Birgaului   
 

 
 
 

 
În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003, se publică spre cunoştinţă generală faptul 

că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind 

organizarea si executarea serviciului de transport in regim de  taxi si de transport 

in regim de inchiriere   în comuna Prundu Birgaului  şi intenţia de a-l supune analizei 

şi aprobării Consiliului local al  comunei Prundu Birgaului , în şedinţa ordinară din luna 
februarie 2013 . 

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se 
vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei Prundu Birgaului , Registratură , str. 
Principala  nr. 512 , până la data de 09  februarie  2013  sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-
265009  sau prin e-mail, la adresa: primaria@prundubargaului.ro . 

 

 
 

             PRIMAR , 
      Crisan Doru Toader  
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