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Nr.
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâreprivind aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi
bunuri/mărfuri în regim de taxi în municipiul Baia Mare

În luna iunie 2011, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a adoptat HCL nr. 224/2011 privind
aprobarea reglementării transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi şi a
transportului în regim de închiriere în municipiul Baia Mare
După adoptarea acestei hotărâri, Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere a suferit o serie modificări prin următoarele acte normative:
- Legea nr. 129/2015pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere
- Ordonanţă nr. 8/2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere,
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- Ordonanţă de Urgenţă nr. 12/2016pentru modificarea alin. (4) al art. 24 din Legea nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,
- Hotărârea nr. 879/2016pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a
managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere,
- Ordonanţă de Urgenţă nr. 21/2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Prin urmare, considerăm necesară armonizarea legislaţiei locale în acest domeniu cu actele normative
noi emise de autorităţile centrale în acest domeniu precum şi cu realităţile concrete ale activităţii de
transport în regim de taxi.
Prinadresa nr. 79302/2019, Serviciului Public Comunitar Evidenţa Persoanelor certifică faptul că la
data de 4 mai 2019, municipiul Baia Mare avea 145.355 locuitori. Conform normei de maxim 4
autorizaţii taxi la 1000 locuitori stabilită de Legea 38/2003,reiese faptul că Municipiul Baia Mare poate
elibera un număr maxim de 581 de autorizaţii taxi.
În ce priveşte tariful de distanţă maximal pentru executarea transportului de persoane în regim de
taxi,în lipsa unei cereri de ajustare sau modificare venită din partea transportatorilor,
propunemmenţinerea acestui tarif la nivelul de 3 lei/km, stabilit în anul 2011.
Având în vedere preocuparea general valabilă pentru reducerea emisiilor poluante am considerat
oportună încurajarea transportatorilor să achiziţioneze autoturisme nepoluante cu care să execute
transport persoane în regim de taxi. În acest sens propunem ca şi criteriu nou de departajare “emisiile
de CO2 ale autoturismului (g/km)”dar şi scutirea de la plata anumitor taxe pentru autoturismele fără
emisii de CO2.
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Referitorla atenţia de care trebuie să se bucure persoanele cu handicap,am considerat oportună
încurajarea transportatorilor să achiziţioneze autoturismeadaptate transportului persoanelor cu
handicap care utilizează fotoliul rulant. În acest sens propunem ca şi criteriu nou de departajare
“autoturism adaptat transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant”dar şi
scutirea de la plata anumitor taxe pentru aceste autoturisme.
Propun aprobarea următoarelor taxe pentru transportatorii în regim de taxi :
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
- aprobarea scutirii de la plata taxelor menţionate la lit. b), c), d) şi g) pentru autoturismele fără emisii
de CO2şi pentru autoturismele adaptate transportului persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul
rulant.
Având în vedere cele de mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâreprivind reglementarea
transportului public local de persoane şi bunuri/mărfuri în regim de taxi înmunicipiul Baia Mare.
Initiator,
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