
ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 

 

HOTĂRAREA NR. 258 

privind aprobarea Regulamentului  de acordare, atribuire și eliberare a 

autorizațiilor de transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor 

de dispecerat taxi 

  

Consiliul Local al municipiului Ploieşti: 

Vazand Referatul de aprobare nr. 323/15.07.2020 al domnului viceprimar al 

Municipiului Ploiești Cristian Mihai Ganea şi Raportul de specialitate 

nr.2343/03.03.2020 al Direcţiei Tehnic Investiții, prin care se propune aprobarea  

Regulamentului de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de transport în 

regim de taxi, a autorizațiilor taxi si a autorizatiilor de dispecerat taxi, pe raza 

administrativ-teritorială a municipiului  Ploieşti; 

 Luând în considerare raportul de specialitate nr. 255/28.07.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 1 - buget finanțe, control, 

administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 

28.07.2020 și de avizul comisiei de specialitate nr. 7 - juridică, ordine publică, 

respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 

28.07.2020; 

Având în vedere: 

- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative,  

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

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile 

administrativ - teritoriale cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru  

Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 207/2007 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul 

serviciilor de transport public local; 

 - Ordinul nr. 3/2008 al  Ministrului Transporturilor pentru aprobarea normelor 

privind atestarea profesională a conducătorilor auto, care efectuează transport de 

persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor 

care efectuează, transport în regim de taxi; 

- Ordinul nr. 243 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 265/2007 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în 

regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Odonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr.34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 

transporturilor ilicite de mărfuri şi persoane; 

- Ordonanţa nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019 privind modificarea şi 

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

închiriere; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin. 4 lit. e, alin. 6 litera a, alin. 7 litera n şi art. 196 alin. 1 

litera a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privin Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Aprobă Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a autorizațiilor de 

transport în regim de taxi, a autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat  

taxi  – conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din hotărâre. 

Art. 2 Aprobă un numar de 980 de autorizații taxi pentru executara serviciului de 

transport persoane în regim de taxi în Municipiul Ploiești, pentru o perioadă 

de cinci ani. 

Art. 3 (1) Aprobă tarifele pentru eliberarea, vizarea și prelungirea, autorizațiilor de 

transport, autorizațiilor taxi și a autorizațiilor de dispecerat taxi, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (2) Sumele percepute cu titlu de tarif,  constituie venituri la bugetul local al 

Municipiului Ploiești. 

Art. 4 Aprobă tariful de distanță maximal, pentru executarea serviciului de transport 

public local de persoane în regim de taxi, pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Ploiești, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 5 Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către: 

 primar și împuterniciții acestuia; 

 personalul specializat din Poliția Locală; 

 organele de poliție si jandarmerie. 

Art. 6 

 

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 aprobată prin Legea 

nr.180/2002, cu modificările și completãrile ulterioare se aplică în mod 



corespunzător. 

Art. 7 

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 octombrie 2020, dată la care își 

încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2008. 

Art. 8    Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 9 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunostinţă publică prezenta hotărâre. 

 

 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020 

 

 

 

                                                            Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                       Ioana Geanina SERBINOV 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


