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                R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea nivelului maxim al tarifelor practicate de transportatorii 

autorizaţi pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi  
din municipiul Oneşti 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 08 august 2012, în şedinţă 
ordinară;  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Neghină Victor 
Laurenţiu, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi control al 
activităţii de transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, precum şi adresa nr.15082 din 02 august 
2012 a operatorilor de transport persoane în regim de taxi din municipiul Oneşti; 

 
În baza art. 6 din Legea nr.92/2007 şi a normelor de aplicare aprobate prin ordinul MIRA 

nr.353/2007 şi în conformitate cu prevederile art.13, lit. b) din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu art.6, lit. j) din Normele metodologice de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul M.I.R.A. 
nr.356/2007 şi art.5, art.13, art.30, art.41, art.43 din Normele metodologice de stabilire, ajustare 
sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori 
mărfuri în regim de taxi, aprobate prin Ordinul A.N.R.S.C.U.P. nr.243/2007, conform art.49, 
lit.i) alin.2 din Legea nr.265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi a Hotărârii Consiliului Local 
nr.18 din 17 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a 
serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere din Municipiul Oneşti;  

 
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit.d), art.36, alin.6, lit.a), pct.14, art.45, alin.1 şi 

art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 Art.1 – Se stabileşte nivelul maxim al tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi 

pentru activitatea de transport persoane în regim de taxi, după cum urmează: 
a) la pornire – maxim 1,7 lei/km  
b) intern – 1,7 lei/km  
c) extern – 1,9 lei/km  
d) staţionare intern – 17 lei/h  
e) staţionare extern – 19 lei/h 
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Art.2 – Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 17 martie 2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim 
de închiriere din Municipiul Oneşti, cu completările şi modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează în mod corespunzător. 

 
Art.3 – Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local nr.18 din 17 martie 2008 rămân 

neschimbate.  
 

Art.4 – Prezenta  hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- Operatorilor de transport persoane în regim de taxi din municipiul Oneşti. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

 
  

             Contrasemnează,  
              Secretarul Municipiului,  
            Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
Nr.66 
din 08 august 2012 
SD/JRS 
 


