Nr. 2340/17.01.2020

REFERAT
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea
Regulamentului privind transportul in regim de taxi

Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe, în condiţiile Legii nr. 38/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte înfiinţarea, reglementarea, organizarea,
coordonarea, monitorizarea şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi.
Având în vedere că serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera
serviciilor comunitare de utilitate publică, ce se desfăşoară sub controlul, conducerea sau
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către
transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, precum și:
- raportul Compartimentului Transport Public Local nr. 2340/17.01.2020;
-prevederile art.13, lit f) si art. 20 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in
regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata,
-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;
- Avizul Politiei municipiului Calarasi nr. 241383/24.12.2019 privind relocarea statiei de
asteptare taxi de pe b-dul Cuza-Voda, tronsonul dintre str.Flacara si str.Bucuresti, longitudinal, in
parcarea de pe str.Plelungirea Bucuresti, din dreptul blocurilor C16 si C17 (B.C.R. – Raifeissen),
pana in apropierea trecerii de pietoni dinspre b-dul Cuza-Voda (magazinul Magnolia);
-procesul verbal al COMISIEI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI din Municipiul Calarasi
la data de 27.11.2019 pentru relocarea si infiintarea unor statii de asteptare taxi;
-prevederile H.C.L. nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind transportul în
regim de taxi;
-Solicitările din partea cetatenilor nr.45651/02.10.2019, nr. 46.312/07.10.2019 ;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, vă
supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

În urma solicitărilor primite din partea cetățenilor și a operatorilor de transport, s-au purtat
discuții în cadrul comisiei pentru siguranța circulației din municipiul Călărași privind relocarea
statiei de asteptare taxi 8 locuri de pe b-dul Cuza-Voda, tronsonul dintre str. Flacăra si 3 locuri de
pe str. București, longitudinal în parcarea de pe str. Plelungirea Bucuresti - 12 locuri - din dreptul
blocurilor C16 si C17 (B.C.R. – Raifeissen), pâna în apropierea trecerii de pietoni dinspre b-dul
Cuza-Voda (magazinul Magnolia), conform Anexei, astfel că, propun modificarea art. 12 din
H.C.L. nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi
conform anexei prezentate.
Atașăm prezentului și avizul favorabil al

Politiei municipiului Calarasi nr.

241383/24.12.2019 privind relocarea statiei de asteptare taxi de pe b-dul Cuza-Voda, tronsonul
dintre str.Flacara si str.Bucuresti, longitudinal, in parcarea de pe str.Plelungirea Bucuresti, din
dreptul blocurilor C16 si C17 (B.C.R. – Raifeissen), pana in apropierea trecerii de pietoni dinspre
b-dul Cuza-Voda (magazinul Magnolia).
În temeiul art. 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, supun adoptării
Consiliului Local Călăraşi proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind transportul in regim
de taxi.

PRIMAR,
DANIEL ȘTEFAN DRĂGULIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea
Regulamentului privind transportul in regim de taxi
Consiliul Local Municipal Călărași, județul Călărași.
Având în vedere:
- referatul Primarului municipiului Călărași nr. 2340/17.01.2020;
- raportul Compartimentului Transport Public Local nr. 2340/17.01.2020;
-prevederile art.13, lit f) si art. 20 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in
regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata si completata,
-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;
- Avizul Politiei municipiului Calarasi nr. 241383/24.12.2019 privind relocarea statiei de
asteptare taxi de pe b-dul Cuza-Voda, tronsonul dintre str.Flacara si str.Bucuresti, longitudinal, in
parcarea de pe str.Plelungirea Bucuresti, din dreptul blocurilor C16 si C17 (B.C.R. – Raifeissen),
pana in apropierea trecerii de pietoni dinspre b-dul Cuza-Voda (magazinul Magnolia);
-procesul verbal al COMISIEI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI din Municipiul Calarasi
la data de 27.11.2019 pentru relocarea si infiintarea unor statii de asteptare taxi;
-prevederile H.C.L. nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind transportul în
regim de taxi;
-Solicitările din partea cetatenilor nr.45651/02.10.2019, nr. 46.312/07.10.2019 ;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d, alin. (7), lit.n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică.
În temeiul art. 139, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 Se aprobă modificarea art. 12 din H.C.L. nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea
Regulamentului privind transportul în regim de taxi conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei, prevederile H.C.L. nr. 138/25.09.2019 privind
aprobarea Regulamentului privind transportul în regim de taxi se modifică corespunzător.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se însarcinează Compartimentul Transport
Public Local, Politia Locala si Serviciul Gospodarire Comunala din cadrul Primariei municipiului
Calarasi.
.
Secretarul general al municipiului Calarasi va lua masuri pentru comunicarea prezentei
hotarari celor interesati.
INITIATOR:
P R I M A R,
Drăgulin Daniel Ștefan
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Vizat,
Secretarul general al municipiului,
Sarbu Margarit
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APROBAT
PRIMAR,
Ing. Daniel Stefan
Dragulin

RAPORT DE SPECIALITATE
pentru modificarea Anexei nr. 12 a Hotararii Consiliului Local nr.138/25.09.2019
privind Regulamentul serviciilor de transport in regim de taxi, in regim de
inchiriere si serviciul de inchiriere de masini
În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi,
Primaria municipiului Calarasi prin Compartimentul Transport Public Local, avand in vedere:
-

Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,
modificata si completata;
Ordinul 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;

-

-

-

-

H.C.L. nr. 138/25.09.2019 pentru acordarea în gestiune delegată a serviciului de
transport persoane în regim de taxi;
Aprobare in cadrul COMISIEI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI din Municipiul
Calarasi la data de 27.11.2019 pentru relocarea si infiintarea unor statii de asteptare
taxi;
AVIZUL Politiei municipiului Calarasi nr. 241383/24.12.2019 privind relocarea statiei
de asteptare taxi de pe b-dul Cuza-Voda, tronsonul dintre str.Flacara si str.Bucuresti,
longitudinal, in parcarea de pe str.Plelungirea Bucuresti, din dreptul blocurilor C16 si C17
(B.C.R. – Raifeissen), pana in apropierea trecerii de pietoni dinspre b-dul Cuza-Voda
(magazinul Magnolia);
Solicitare din partea cetatenilor nr.45651/02.10.2019;
Solicitare din partea cetatenilor nr. 46.312/07.10.2019;

- Solicitari ale operatotilor de transport in regim de taxi, in concordanta cu
-

necesitatesitatile acestora si cu legislatia in vigoare;
In temeiul Art.129, alin.11, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Prevederile Legii nr.52/2003 privind Transparenta decizionala in administratia
publica.

Propunem
Consiliului Local al municipiului Calarasi
Relocarea statiei de asteptare taxi de pe b-dul Cuza-Voda (8 locuri - tronsonul dintre str.Flacara)
si str.Bucuresti (3 locuri), longitudinal in parcarea de pe str.Plelungirea Bucuresti - 12 locuri - din
dreptul blocurilor C16 si C17 (B.C.R. – Raifeissen), pana in apropierea trecerii de pietoni dinspre
b-dul Cuza-Voda (magazinul Magnolia).

Director Directia tehnica,
Gheorghe Marian

Directia Juridica si Adm. Pub.,
Nelu Papazi

Compartiment Transport Public Local,
Iane Scarlat

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
Nr. 2340/17.01.2020

ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de
intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștință publicului.
Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotarare pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 138/25.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind transportul
in regim de taxi respectiv referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ,
textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primăriei
municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei
municipiului Călărași .
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele
interesate pot transmite în scris in termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț,
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice se vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr.
140A.
Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Recomandare la proiect de act normativ,,

ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
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LOCURI DE ASTEPTARE TAXI PERSOANE
NR.
CRT.
1

DENUMIRE

LOCUL AMPLASARII

CSC

2

MIRCEA-VODA

3

ORIZONT

4

BELSUGULUI 1

5

BELSUGULUI 2

6

STEJARULUI

7

PENNY 2

8
9

POLICLINICA 2
10 NIVELE

10

5 CALARASI

11

FARFURIA

12
13
14
15
16

KAUFLAND
SPITALUL
JUDETEAN
PRIMARIE 2
GARA CFR
SCOALA 1

17

PIATA MARE

18
19
20

LIDL
SPITAL TBC
OBOR

DN 21B – PARCAREA DIN IMEDIATA APROPIERE CU
STR.PREL. BUCURESTI
STR.PREL. BUCURESTI, DUPA INTERSECTIA CU
STR.PANDURI, IN APROPIEREA MAGAZINULUI
MECANTU, PE SENSUL DE MERS SPRE C.S.C.
STR.PREL. BUCURESTI – IN PARCAREA DIN SPATELE
STATIEI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, PIATA BIG
STR.BELSUGULUI – DIN APROPIEREA STR.JIRLAU SI
PANA PE STR. STEJARULUI
STR.BELSUGULUI – DE LA STR.STEJARULUI SPRE
STR.PREL. BUCURESTI
STR.STEJARULUI – DE LA INTERSECTIA CU
STR.BELSUGULUI SPRE STR.TRANDAFIRILOR
STR.BELSUGULUI – INTRE STR.MUSETELULUI SI
STR.MACULUI
STR.POLICLINICII – PARCARE POLICLINICA 2
STR. N. TITULESCU – IN APROPIEREA STR.BORCEA PE
SENSUL DE MERS SPRE SCOALA 5
STR.PRELUNGIREA BUCURESTI IN PARCAREA DE PE
STR.PLELUNGIREA BUCURESTI, DIN DREPTUL
BLOCURILOR C16 SI C17 (B.C.R. – RAIFEISSEN), PANA IN
APROPIEREA TRECERII DE PIETONI DINSPRE B-DUL
CUZA-VODA (MAGAZINUL MAGNOLIA)
B-DUL CUZA-VODA – B-DUL REPUBLICII SPRE STR.
VIITOR
KAUFLAND
STR.EROILOR – DE LA STR. PROGRESUL SI PANA LA BDUL 1 MAI
STR.FLACARA – IN DREPTUL PRIMARIEI 2
STR.VICTOR BABES – IN DREPTUL GARII CFR
STR. SLOBOZIEI – DE LA STR.GRIVITA SI PANA LA
STR.BUCURESTI (IN DREPTUL SCOLII 1)
STR.DOBROGEI – INTRE STR.BUCURESTI SI
STR.SF.NICOLAE
PARCARE LIDL
STR. ROCADEI – SPITALUL TBC
STR. PREL. DOBROGEI – OBOR CALARASI

NR.
LOCURI
4
3
10
20
3
7
10
3
10
12

8
4
20
3
10
10
10
2
2
4

