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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi
în municipiul Baia Mare
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Baia Mare privind aprobarea reglementării
transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare;
- Raportul de specialitate nr. 21/03.09.2019 promovat de Serviciul Transport Public, Guvernanţă
Corporativă din cadrul Direcţiei Investiţii, Programe, privind aprobarea reglementării transportului
public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare;
- Adresa Serviciului Public Comunitar Evidenţa Persoanelor nr. 79302/23.05.2019 ;
- Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului 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 Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modifică rile şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modifică rile şi
completările ulterioare;
- Îndeplinirea cerinţelor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare;
- Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare;
- Potrivit competenţelor conferite de prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. d), alin. 7 lit. n) şi lit. s)
din OUG nr. 57/2019, privind privind Codul administrativ
În temeiul prevederilor:
- Art. 133, alin. 139 şi art. 196 alin. 1, lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind privind Codul
administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se stabileşte numărul maxim de 581 de autorizaţii taxi în municipiul Baia Mare pentru o
perioadă de 5 ani.
Art. 2 Se menţine tariful de distanţă maximal pentru executarea transportului de persoane în
regim de taxi în municipiul Baia Mare la 3 lei/km.
Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri
sau bunuri în regim de taxi, în municipiul Baia Mare, conform Anexei nr. 1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 (1) Se aprobă criteriile de departajare şi punctajele acordate pentru fiecare criteriu,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Criteriile şi punctajele menţionate la alin. (1) vor sta la baza atribuirii în gestiune delegată a
serviciului de transport persoane în regim de taxi.
Art. 5 Se aprobă contractul-cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în
regim de taxi conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 (1) Caroseria autovehiculelor destinate transportului de persoane sau bunuri/mărfuri în
regim de taxi va avea în totalitate şi în mod obligatoriu culoarea albă.
(2) Autovehiculele taxi care au caroseria de altă culoare vor fi înlocuite, în condiţiile legii,
numai cu autovehicule a căror caroserie are în totalitate culoarea albă.
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Art. 7 (1) Se stabilesc următoarele taxe pentru transportatorii în regim de taxi din municipiul
Baia Mare:
a) 200 lei pentru eliberarea, vizarea sau modificarea autorizaţiei de transport ;
b) 200 lei pentru eliberarea autorizaţiei taxi;
c) 200 lei pentru eliberarea prelungirea valabilităţii autorizaţiei taxi ;
d) 200 lei pentru modificarea autorizaţiei taxi cu ocazia înlocuirii autoturimului sau încetarea
contractului de leasing şi trecerea acestuia în proprietate şi/sau schimbarea numărului de
înmatriculare;
e) 500 lei pentru eliberarea şi prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de dispecerat ;
f) 500 lei taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizaţiei taxi, al autorizaţiei de transport şi al
autorizaţiei de dispecerat;
g) 100 lei pentru eliberarea ecusoanelor taxi;
(2) Pentru autoturismele fără emisii de CO 2 se aplică o reducere de 100% la plata taxelor
menţionate la art. 4, lit. b), c), d) şi g).
(3) Pentru autoturismele adaptate transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul
rulant se aplică o reducere de 100% la plata taxelor menţionate la art. 4, lit. b), c), d) şi g).
Art. 8 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri , se abrogă HCL nr.
224/2011, precum şi orice alte prevederi contrare.
Art. 9 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
Investiţii-Programe, Direcţia Poliţia Locală, Direcţia Economică şi Serviciul Public Ambient Urban .
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică la:
• Instituţia Prefectului -Judeţul Maramureş;
• Primarul Municipiului Baia Mare;
• Direcţia Investiţii, Programe;
• Direcţia Poliţia Locală;
• Direcţia Economică;
• Serviciul Public Ambient Urban;
• Asociaţiile reprezentative ale Taximetriştilor–filiala Baia Mare;
• Registrul Auto Român-Maramureş;
• Politia Municipiului Baia Mare, Serviciul Rutier;
• Serviciul Administrație Publică Locală;
• Mass media locală.
Iniţiator,
Dr. ec. Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare

Vizat legalitate,
Jur. Lia Augustina Mureșan
Secretar al Municipiului Baia Mare
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