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REFERAT DE APROBARE
 privind aprobarea tarifului de distanţă maximal  pentru serviciul de transport persoane în

regim de taxi în Municipiului Alba Iulia

I. Expunere de motive
Proiectul de hotărâre vizează  aprobarea  tarifului de distanţă maximal  pentru serviciul de

transport persoane în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia la valoarea de 6.56 lei/km, inclusiv
TVA.

Prin adresa înrtegistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 55481/12.05.2022, SC
GICU TRANS SRL solicită modificarea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport
persoane în regim de taxi la valoarea de 6.56 lei/km, tva inclus și anexează la cerere structura pe
elemente  de  cheltuieli  pentru stabilirea/ajustarea  sau modificarea tarifului  de  distanță (pornire)
pentru  serviciul  de  transport  public  local  de  persoane  în  regim de  taxi,  conform prevederilor
Ordinului ANRSC nr. 243/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Prin  adresa  transportatorului  autorizat  SC IZIDOR SRL nr.  57151/17.05.2022 și  adresa
transportatorului  autorizat  SC  GRI  CAR  TRANS  SRL  nr.  58829/19.05.2022  se  solicită
deasemenea modificarea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport persoane în
regim de taxi.

Raportat la data ultimei modificări a tarifului de distanță maximal, respectiv anul 2011, se
constată o creștere generalizată a tuturor cheltuielilor transportatorilor autorizați pentru efectuarea
serviciului de transport în regim de taxi respectiv cheltuielile cu forța de muncă, cheltuielile cu
piesele de schimb, cresterea pretului la combustibil, cele cu asigurările obligatorii, etc. 

Aprobarea nivelului propus al tarifului de distanță maximal nu va avea drept consecință
schimbarea imediată a tarifelor la nivelul maximal, asigurând însă o flexibilitate necesară în cazul
inflației la care ne putem aștepta în următorii ani. Deasemenea trebuie încurajată concurența între
transportatori prin practicarea unor tarife care să le acopere cel puțin cheltuielile, plus o marjă de
profit rezonabilă.

II. Descrierea situaţiei actuale
Tariful de distanță maximal  actual a fost aprobat prin Hotărârea nr. 146/2011 a Consiliului

Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul
public de transport persoane în regim de taxi, stabilindu-se valoarea de 3.20 lei/km, inclusiv tva.

Tarifele actuale practicate de transportatori în derularea serviciului de transport taxi variază
între 2.79 lei/km și 3.19 lei/km.

III. Baza legală 
– art.1, art.2, art. 3, art. 13, lit ”b” și ale art 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în

regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 6, lit. ”j” ale Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  pentru  Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 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  și  completările



ulterioare;
– art. 129, alin.1, alin. (2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit. ”n”, ale art. 139(3) și ale art.

196(1), lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

IV. Avize necesare
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia - Comisia de

studii, prognoze economice-sociale, buget, finante, servicii publice, comert  

Având în vedere cele prezentate mai sus și tinând seama de prevederile legale în vigoare,
propun analizarea și  luarea în dezbatere a prezentului  proiect  de hotărâre în vederea adoptării
acestuia.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
 privind aprobarea  tarifului de distanţă maximal  pentru serviciul de transport persoane

în regim de taxi în Municipiului Alba Iulia

Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr. 65951/06.06.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia;
– Solicitarea transportatorului autorizat SC GICU TRANS SRL nr. 56983/16.05.2022;
– Solicitarea transportatorului autorizat SC IZIDOR SRL nr. 57151/17.05.2022;
– Solicitarea  transportatorului  autorizat  SC  GRI  CAR  TRANS  SRL  nr.

58829/19.05.2022;
Luând în considerare:
– prevederile art. 46 din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului

public de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin
Hotărârea  nr.  298/2013,  modificat  și  completat  prin  Hotărârea  nr.  472/2018  a
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia;

– prevederile art.1, art.2, art. 3(1), art. 13, lit ”b” și ale art 49 din Legea nr. 38/2003
privind transportul  în regim de taxi şi  în regim de închiriere,  cu modificările  și
completările ulterioare;

– prevederile  art.  6,  lit.  ”j”  din  anexa  nr.  1  la  Ordinul  Ministrului  Internelor  şi
Reformei Administrative 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  Preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  de  Reglementare  pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 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 și completările ulterioare;

– prevederile  Legii  nr.  52/2003,  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor  art. 129, alin.1, alin. (2), lit.”d” coroborat cu art. 129(7), lit.
”n”, ale art. 139(1) și ale art. 196(1), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului României
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Propun Consiliului Local să adopte prezenta

H O T Ă R Â R E

Art.I (1)Aprobă  tariful de distanţă maximal  pentru serviciul de transport persoane în
regim de taxi în Municipiul Alba Iulia la valoarea  de 6.56 lei/km, inclusiv TVA.

(2) Tariful de distanță pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanță pe
timp de zi și nu poate fi mai mare cu mai mult de 50% față de tariful de distanță maximal pe
timp de zi.

(3) Nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depasi tariful maximal aprobat. 



Art.2 Aprobă modelul Listei de tarife privind valoarea tarifelor pe timp de zi şi pe
timp de noapte  practicate,  conform anexei  nr.  1  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărâre.

Art.3 Hotărârea nr.  146/2011 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind
aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim
de taxi își încetează aplicabilitatea

Art.4 Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport
persoane în regim de taxi în municipiul  Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr.  298/2013 și
Hotărârea nr. 472/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia se va modifica în mod
corespunzător.

Art.5 Direcția  cheltuieli  -  Compartimentul  Transport,  liberă  inițiativă din  cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile
din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică către :
– Primarul municipiului Alba Iulia;
– Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
– Direcția cheltuieli – Compartiment Transport, liberă inițiativă

  

   
                                INIŢIATOR,                                                  AVIZAT,
                                  PRIMAR                                                    SECRETAR GENERAL
                          Pleșa Gabriel Codru                                                   Jeler Marcel

 Înregistrat cu nr. _________________________________       

    Pentru conformitate cu legislația în vigoare
    Consilier juridic, Popescu Mihaela Simina



ROMÂNIA                                                                                                                Anexa 
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LISTA DE TARIFE PRACTICATE DE TRANSPORTATORUL AUTORIZAT

________(se va completa denumirea transportatorului autorizat)_________

DEŢINĂTOR AL AUTORIZAŢIEI TAXI NR. _______________

TARIFE PE TIMP DE ZI PE TIMP DE NOAPTE

PORNIRE (lei) INTERIOR INTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR

DISTANŢĂ (lei/km) INTERIOR INTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR

STAŢIONARE
(lei/ora)

INTERIOR INTERIOR

EXTERIOR EXTERIOR

  

                 Transportatorul autorizat,                              Viză pentru conformitate,
                          

                                                        

                                  INIŢIATOR,                                                      AVIZAT,
                                  PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL
                          Pleșa Gabriel Codru                                                           Jeler Marcel

                                                           








