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HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind ”Aprobarea 

numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, 
atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de 

transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu modificările și 
completările ulterioare 

 
 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  BOTOŞANI, 
        analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind  ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii 
conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de 
transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu 
modificările și completările ulterioare; 
    văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. 3179/08.06.2022, nota de 
fundamentare nr. 3180/08.06.2022 privind necesitatea aprobării proiectului de hotărâre pentru  
modificarea art. 7 al Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008, anexei nr. 6 și art. 4 din anexa nr. 
7 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în regim taxi și închiriere în 
municipiul Botoșani aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2008, cu modificările și 
completările ulterioare ,precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Botoșani, 
         în baza dispozițiilor art . (1) lit. d), art. 35 alin. (1) și (2) și art. 47-49 din Legea nr. 38 /2003 
din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și 
completările ulterioare, Ordinului 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, emis de Autoritate 
Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, 

în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  
administraţia publică, 

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în  
Monitorul Oficial  nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Articolul 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2008 privind „Aprobarea numărului 
maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și 
controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și 
a activității de dispecerat taxi”, se modifică și va avea următorul cuprins: 
           „Art.7. Se aprobă tariful maximal de distanță/pornire pe timp de zi și pe timp de noapte în 
valoare de 3,5 lei/km.” 

Art. 2 Anexa nr. 6 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității de transport în 
regim de taxi și închiriere în municipiul Botoșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
56/10.03.2008  privind ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și 



autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de 
taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi” se modifică și se 
înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Articolul 4 din Anexa nr. 7 la Regulamentul de organizare și desfășurare a activității 
de transport în regim de taxi și închiriere în municipiul Botoșani , aprobat prin  Hotărârea Consiliului 
Local nr. 56/10.03.2008  privind  ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, 
precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport 
în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi” se modifică 
și va avea următorul cuprins. 

”Art. 4 Tariful maximal se stabilește prin hotărârea Consiliului Local Botoșani” 
Art. 4 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Botoșani 

nr. 229/2022 se abrogă. 
 Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2018 astfel cum au fost 
modificate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2018, rămân în vigoare nemodificate.  

Art. 6 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Petru Taielup                                         Secretar general, Ioan Apostu     
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                                                                                                  Anexă la H.C.L. nr. 423/29.09.2022   
 

1. Listă de tarife (afișată în interiorul taxiului): 
 

 
 
 

 
Denumirea titularului legal al autorizației taxi: 
……………………………………………… 

        Autorizatie Nr.: ………………        Nr. înmatriculare: 
…………………. 
    Dispecerat:      .................            Indicativ …………………….. 

        VIZĂ de 
CONFORMITATE 
................................. 

Primăria 
Municipiului 

Botoșani 

LISTĂ DE TARIFE 
CONFORM H.C.L. NR.               DIN        

                                                                                   Data emiterii:  

Tarife practicate Pe timp de ZI 
(între orele: 06.00 - 22.00) 

Pe timp de NOAPTE 
(între orele: 22.00 – 06.00) 

Pornire (LEI) 
Distanță (LEI / km)   

Staționare (LEI / oră)   
 

Pentru RECLAMAȚII / SESIZARI vă puteți adresa 
- ÎN SCRIS, Primariei Municipiului Botoșani   
-  Protecția consumatorului:  Error! Hyperlink reference not valid.  

Semnătura și 
ștampila 

Transportatorului 
autorizat 

 
 

 
 

2. Ecusonul pentru taximetrist va cuprinde: 
- Denumirea transportatorului autorizat; 
- Numele și prenumele taximetristului; 
- Atestat serie și nr. 
- Fotografia taximetristului. 

 
 

 
 
 



3.Ecuson tarife aplicat pe portiere taxiului. 
 

 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
          Consilier, Petru Taielup                                         Secretar general, Ioan Apostu      


