
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare 

a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere 
 

Având în vedere expunerea de motive 
nr.____________________________, formulată de dl.Richea Gheorghe, 
Primarul oraşului Breaza; 

Ţinând seama de: 
- raportul de specialitate nr.___________________________, întocmit de 

dl.Diaconu Constantin, şeful Serviciului de Transport Local Administrarea 
Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Breaza; 

-raportul de specialitate nr._____________________ întocmit de şef 
Serviciu financiar-contabil; 
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea 
domeniului public si privat comert si servicii din cadrul Consiliului Local al 
orasului Breaza;  
- avizul nr.___________________, al secretarului orasului Breaza; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
modificată şi completată; 
-  Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local 
-  O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi 
completările ulterioare,  
-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
-  Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
-  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi 
completările ulterioare,                                                                                              
 

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin. (1) lit. “b” 
coroborat cu art. 45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată; 

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre 
 

Art.1. Aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a 
transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, conform Anexei I la 
prezenta hotărâre. 

 
Art.2. În vederea analizării, verificării documentelor necesare pentru 

eliberarea autiorizaţii lor de transport, derulării procedurii de atribuire în 



gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, precum şi eliberării autorizaţiilor taxi  se va constitui o comisie prin 
Dispoziţie a primarului.  

Art.3Se aprobă nivelul tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi 
pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi între 1,4 lei/km –  tarif 
minim şi 4 lei/km – tarif maxim. 

Art.4.Se aprobă un număr maxim de 20 de autorizaţii taxi pentru oraşul 
Breaza. 

Art.5. Caroseria autovehiculelor , în totalitate sau cel puţin începând cu 
partea de deasupra benzii duble de şah, va avea culoarea galbenă. 

Art.6. Pentru acordarea autorizaţiilor în domeniul serviciilor de transport 
în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere se percep tarifele prevăzute 
în Anexa II la prezenta hotărâre. 

Art.7. Locaţiile de aşteptare a clienţilor pentru taxiurile care deţin 
autorizaţie în vederea efectuării transportului în regim de taxi pe raza oraşului 
Breaza sunt stabilite conform HCL nr. 113/2013. 

Art.8. Cu data adoptării prezentei se revocă HCL nr. 28/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 83/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, punctele  28-33 din Anexa la HCL nr.156/2016, 
respectiv punctele 29-34 din Anexa la HCL nr.61/2017 

Art.9. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului 
Administraţie Publică Locală, Prefecturii Prahova şi Serviciului Transport  
Local şi Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului 
Breaza, membrilor Comisiei, Serviciului financiar-contabil. 
 
Presedinte de şedinta:                                                                    Contrasemnează: 
Consilier local,                                                                                       Secretar oras, 
                                                                                                        Goran Maria Cătălina 
                                                                                            

Breaza,  
Nr. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞULUI  BREAZA 
Nr. ……. /  

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local al orașului Breaza a aprobat Regulamentul privind 
organizarea, funcţionarea şi  autorizarea transportului în regim de taxi în 
orașul Breaza, în acest sens fiind adoptată HCL nr. 20/2008 . 

 
De-a lungul timpului, hotărârea menţionată a fost modificată şi/sau 

completată cu următoarele acte administrative: HCL nr. 34/2008, HCL nr. 
48/2009, HCL nr. 93/2009, HCL nr. 83/2011, HCL nr. 32/2013, HCL nr. 
84/2013, HCL nr. 113/2013 şi HCL nr. 132/2016. 
 

Prin urmare, consider necesară şi oportună adoptarea unui nou regulament 
care să reglementeze condiţiile de autorizare şi organizare, de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, precum şi controlul 
executării acestui serviciu pe raza oraşului Breaza, raportat, pe de o parte, la 
hotărârile mai sus menţionate, în sensul cuprinderii acestora într-un singur act 
normativ, iar pe de cealaltă parte, stabilirea condiţiilor cu privire la autorizarea, 
organizarea şi desfăşurarea de către operatorii de transport  a unui serviciu 
civilizat de transport public de persoane în regim de taxi, asigurat prin 
introducerea următoarelor obiective: 

- stabilirea nivelului tarifelor de distanţă maximale astfel încât să se asigure 
executarea unor servicii de transport suportabile de către beneficiari; 

- programele de lucru obligatorii în funcţie de fluctuaţia cerinţelor de 
transport zilnice; 

- asigurarea continuităţii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei; 
- stabilirea locurilor de aşteptare a clienţilor sau de staţionare a taxiurilor în 

concordanţă cu planul de sistematizare a oraşului; 
- obligaţiile transportatorilor autorizaţi, ale dispeceratelor taxi, ale 

taximetriştilor şi ale clienţilor privind desfăşurarea serviciului de transport; 
- controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentei 

legi, ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport, 
precum şi prevederile regulamentelor de organizare şi de executare a serviciilor 
respective; 



- organizarea  şi deţinerea unei baze de date privind activitatea profesională, 
evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor  pentru aceste 
abateri pentru persoanele implicate în activitatea de taxi 

- alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de 
transport în regim de taxi; 

- instituirea tarifelor privind desfăşurarea serviciilor de transport în regim 
de taxi. 

 
Prin intermediul compartimentului de resort au fost analizate actele 

administrative menţionate mai sus şi în raport şi de prevederile legale în materie 
precum şi în raport de actele administrative adoptate de autorităţile deliberative 
din alte  unităţi administrativ-teritoriale. 
 

Pentru aceste motive, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre 

anexat prezentei. 
 

 
 

PRIMAR ORAŞ, 

RICHEA GHEORGHE 
 
 
 


