ROMÂNIA
JUD. SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea tarifelor de distanţă maximale , pentru serviciul de
transport public local de persoane, în regim de taxi, desfăşurat pe raza
orașului Avrig

Primarul orașului Avrig,
Având în vedere fișele de fundamentare, depuse la sediul Primăriei orașului Avrig ,
de către P.F.A Marc V. Adrian Vasile, respectiv SC Taxi Avrig SRL, discutate în cadrul
ședinței din data de 20.05.2019 conform procesului verbal nr. 13160/20.05.2019;
Ținând cont de HCL Avrig nr. 37/2019, privind aprobarea Regulamentului de
organizare, funcționare și autorizare a activității de transport în regim de taxi , pe raza
orașului Avrig;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 13556, întocmit de Compartimentul
Administrație Publică, prin care se propune stabilirea tarifului de distanță maximal pe timp
de zi pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, desfă șurat pe
raza orașului Avrig;
Având în vedere prevederile prevederile art.13 , lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind
transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare;;
Ținând cont de art. 6, lit. j) , din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative.
În temeiul art. 36, alin. (9), art.45 alin.(1) și art. 115, alin.(1) lit. b) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

PROPUN:
Art. 1 (1) Se aprobă tarifele de distanţă maximale, inclusiv T.V.A., pentru serviciul
de transport public de persoane în regim de taxi desfăşurat pe raza orașului Avrig, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(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% fa ță de tariful de distan ță pe timp de
zi.
(3) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță aplicat.
(4) Tariful orar de staționare, exprimat în lei/oră, se va determina astfel încât raportul
dintre acesta și tariful de distanță , exprimat în lei/km, să fie egal cu 10, care este valoarea
limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră.
(5) Nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate depăşi tariful maximal stabilit.
Art. 2 Tarifele utilizate pe timp de zi și pe timp de noapte, de către transportatorii
autorizați, care efectuează transport public local de persoane în regim de taxi, vor fi trecute
într-o listă, afișată în interiorul taxiului, la vedere, astfel încât să poată fi consultată de către
client, purtând obligatoriu ștampila Primăriei orașului Avrig. Modelul și dimensiunile listei,
sunt prevăzute în Anexa nr. 11 din HCL 37/2019, privind aprobarea Regulamentului de
organizare, funcționare și autorizare a activității de transport în regim de taxi , pe raza
orașului Avrig;
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate prin grija secretarului
orșului Avrig.
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