
 

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                                 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI URBANE,    SE APROBĂ: 
REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT LOCAL                                                    P R I M A R, 
NR.426074 /446/17.12.2013          EMIL BOC 
 
 
 
 
 

          R E F E R A T 
 

privind  modificarea Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 
148/2008, 255/2009 si 29/2010 si incetata partial valabilitatea prin Hotararea nr. 109/2010 

 (privind reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca) 
 

   
 

În scopul aplicării prevederilor legale privitoare la reglementarea serviciilor de transport 
public local - serviciile de transport în regim de taxi,  şi în urma consultării şi a discuţiilor purtate cu 
asociaţiile profesionale reprezentative cu funcţie decizională în probleme cu caracter general 
referitoare la prestarea de servicii în taximetrie, s-a evidenţiat faptul ca pentru realizarea de buna 
calitate a serviciului este necesară  majorarea tarifelor.  

În data de 16 decembrie ac a avut loc la sediul Primariei o întâlnire cu toţi reprezentanţii 
taximetristilor ( dispecerate şi sindicat) la care s-a susţinut necesitatea majorării tarifelor care au 
fost aprobate prin HCL 148/2008. Tarifele actuale stabilite prin HCL nr. 148/2008 sunt de 2 lei/km 
pe timp de zi, respectiv 3 lei/km pe timp de noapte. 

Fundamentarea tarifelor majorate a fost întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului 
243/2007 al ANRSC, iar preţul tarifului maximal propus este de 2,25 lei/km pe timp de zi, tariful pe 
timp de noapte nefiind modificat. 

Astfel, ţinând cont de prevederile Legii nr. 265/2007 care modifică si completează Legea nr. 
38/2003  privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, art.13 lit.b care prevede " În 
cadrul atribuţiilor de coordonare a activitãţilor privind transportul în regim de taxi sau transportul 
în regim de închiriere, autoritãţile administraţiei publice locale ..., emit reglementãri referitoare 
la:...        b) nivelul tarifelor de distanţã maximale ..." 

precum şi de avizul Comisiei de preţuri si tarife, propunem spre aprobare modificarea 
Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 
29/2010  (privind reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca), in sensul 
modificării tarifelor maximale de distanţă pe timp de zi, de la 2 lei/km la 2,25 lei/km. 
  
 
 
 
 
 
           DIRECTOR,                                                                    ŞEF SERVICIU                                      
                 VIRGIL PORUŢIU                                                      MIRELA MĂRINCEAN                                            
 
 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI           PROIECT  AVIZAT 
CLUJ - NAPOCA          Secretarul municipiului
                     Jr. Aurora Roşca
                                                                      

 H O T Ă R Â R E 
privind  modificarea Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost modificată prin 

Hotărârile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010 si încetată parţial valabilitatea prin 
Hotărârea nr. 109/2010  

 (privind reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca) 
 
 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca  întrunit  în  sedinţă extraordinară, 

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 712/2007 
astfel cum a fost modificata prin Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010  si 
încetată parţial valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010 (privind reglementarea 
taximetriei pe raza municipiului Cluj-Napoca)  -  proiect din iniţiativa primarului; 
 Analizând Referatul nr. 426074/17.12.2013 al Direcţiei tehnice, prin care se 
propune modificarea Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost modificata prin 
Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010 si încetată parţial valabilitatea prin 
Hotărârea nr. 109/2010 (privind reglementarea taximetriei pe raza municipiului Cluj-
Napoca)  in sensul modificării tarifelor maximale de distanţă pe timp de zi ;  
 Reţinând prevederile Legii nr. 38/2003, modificată şi completată de Legea nr. 
265/2007, Legea nr. 68/2008, Ordinului nr. 243/2007 precum şi ale avizului Comisiei 
de preţuri şi tarife; 

Văzând avizul comisiei  de specialitate; 
 Potrivit  dispoziţiunilor art. 39 al. 2 şi 45 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. I. Se modifică art. 10  al Hotărârii nr. 712/2007 astfel cum a fost 
modificata prin Hotararile nr. 148/2008, 255/2009 si 29/2010  si încetată parţial 
valabilitatea prin Hotărârea nr. 109/2010 în sensul modificării tarifului maximal de 
distanţă pe timp de zi la 2,25 lei/km, tariful pe timp de noapte de 3 lei/km nefiind 
modificat. 
 Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Tehnică 
şi Direcţia poliţia locală. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                            
                                 Contrasemnează: 
                                                  Secretarul municipiului, 
                                                                                               Jr. Aurora Roşca
  
 
Nr. _____din ________2013 



 

(Hotărârea a fost adoptată cu __voturi)  


