
             ROMÂNIA                                                                                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                      SECRETAR GENERAL,  
ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI                                                                                                  
                PRIMAR 
 

     PROIECT   
                                                                HOTĂRÂREA NR.__5___ 
                                                                    din 29.09.2022                                                                                                                                                                                

privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în regim de taxi 
desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei,  începând cu luna octombrie 2022 

 
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă publică;  
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr.15215/2022 a Primarului orașului Șimleu Silvaniei; 
-Raportul de specialitate nr.15216/2022 al Compartimentului  autorizare activități comerciale, transport 

public local; 
-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi 

agricultură; 
-Avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 

protecţie pentru copii, tineret şi sport; 
-Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, 

respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor; 
 În baza prevederilor: 
  - art. 13, lit. b), precum și art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;  

- 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 Intrernelor şi Reformei Administrative; 

 - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;  
- HCL nr. 6/2012 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public de 

transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza orașului Șimleu Silvaniei; 
-art.129, alin.2, lit. d), coroborat cu alin 7, lit. n), alin. 14 din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 139 alin.1 și art. 196, alin.1, lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

        HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă tariful de distanță maximal pe timp de zi în valoare de ___ lei/km, inclusiv T.V.A. și 
tariful de distanță maximal pe timp de noapte în valoare de ____lei/km,  pentru serviciul de transport în regim de 
taxi desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei începând cu luna octombrie 2022.  

 (2) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță aplicat. 
 (3) Nivelul oricărui tarif de distanță practicat nu poate depăși tariful maximal stabilit. 
  
Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local nr. 6/2012 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului public 
de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza orașului Șimleu Silvaniei. 

  
Art.3. Începând cu luna octombrie 2022, Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2021 privind stabilirea nivelului 

tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în regim de taxi, în ce privește nivelul tarifelor aplicate în 
transportul public de persoane sau bunuri în regim de taxi în orașul Șimleu Silvaniei își încetează aplicabilitatea. 

 
  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Șimleu Silvaniei, 

Direcţia Economică și  Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local; 

 



 Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Sălaj, în condiţiile și în termenele prevăzute de 
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.  
  

Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
-Direcţia Economică; 
- Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local; 
-persoanele interesate și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul orașului: 
www.simleusilvaniei.ro ; 
-dosarul ședinței; 
-dosar hotărâri.   
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.09.2022, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 1 din Oug nr. 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi împotrivă, 
....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
STR. LIBERTĂŢII NR.3 

TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 
www.simleusilvaniei.ro 

e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 
 

        PRIMAR 

NR.15215/20.09.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în 
regim de taxi desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei, începând cu luna octombrie 2022 

 
 

Ca urmare a solicitării înregistrate sub nr. 13926/30.08.2022 primită de la transportatorii autorizați de taxi 
din orașul Șimleu Silvaniei prin care se propune modificarea tarifului de distanță maximal de la 3,0 lei/km la 5,0 
lei/km, pe timp de zi  și de la 3,5 lei/km la 6,0 lei/km, pe timp de noapte, am considerat necesară elaborarea unui 
proiect de hotărâre și supunerea acestuia spre dezbatere consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei. 

 Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor de distanțe minimale și maximale pentru serviciile de 
transport public local de persoane în regim de taxi se realizează conform prevederilor Normei metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport local de persoane, bunuri ori mărfuri în 
regim de taxi, aprobată prin Ordinul nr.243/2007, cu modificările și completările ulterioare,avându-se în vedere 
prețurile de achiziție în vigoare și consumurile normate standard cu privire la cheltuielile de întreținere, cheltuielile 
cu munca vie, corelată cu principiul eficienței economice, cheltuielile cu impozite, autorizațiile și alte taxe, cheltuieli 
cu amortizarea , cheltuieli cu întreținerea, reparațiile, piesele de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli.  

În anul 2012 conform legislației din domeniu, consiliile locale trebuiau să hotărească limitele maxime ale 
tarifelor pentru activitatea de taximetrie. Tariful maxim stabilit atunci a fost  de 2.5 Lei/km, prin HCL nr. 6/2012 iar 
prin HCL 90/2021a fost modificat la maxim 3,0 lei/km pe timp de zi ,respectiv 3,5 lei/km pe timp de noapte. 

Este adevărat faptul că din 20.12.2021 și până în prezent a crescut considerabil indicele de consum, prețul 
carburanților, manopera la reparațiile auto dar și salarul minimim, astfel că, aparent solicitarea transportatorilor 
autorizați  de taxi pare întemeiată, însă pentru a stabili un tarif maximal majorat față de cel din 2021 propun 
consilierilor locali a stabili în cadrul ședinței de consiliu necesitatea și oportunitatea majorării cuantumului maximal 
al tarifului pentru activitatea de taximetrie pe timp de zi cât și tariful de distanță maximal pe timp de noapte ce se 
poate aplica  pentru serviciul de transport în regim de taxi desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei. Tariful de 
pornire să fie egal cu tariful de distanță aplicat și nivelul oricărui tarif de distanță practicat să nu depășească tariful 
maximal stabilit. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun luarea în dezbatere a proiectului de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi.                                                                                                          
 

Primar, 
           Mihai-Cristian Lazar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


  
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

Str. Libertății nr.3, județul Sălaj 
Tel: 0260678622, fax: 0260679220 

C.I.F.: 4566658 
 

        Compartiment autorizare activități comerciale, transport public local 
Nr.15216/20.09.2022 
 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în 
regim de taxi desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei, începând cu luna octombrie 2022 

 
 
 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2012 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
funcționarea serviciului public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza orașului Șimleu 
Silvaniei a fost stabilit tariful maxim de distanță în valoare de 2,5 lei/km. 

Prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 90/2021 privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru 
serviciul de transport în regim de taxi, desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei a fost stabilit la 3,0 lei/km, 
inclusiv T.V.A. și tariful de distanță maximal pe timp de noapte în valoare de 3,5 lei/km. 

În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile 
administraţiei publice locale, în condițiile art. 13, lit.b) din Legea nr. 38/2003, emit reglementări referitoare la: 
b)nivelul tarifelor de distanţă maximale, astfel cum sunt definite la art. 49 alin. (1) lit. a), în cazul transportului de 
persoane în regim de taxi; 

Potrivit art. 49 alin.1 lit.a) din același act normativ, tariful de distanţă, lei/km, se stabileşte în funcţie de 
caracteristicile tehnice şi de capacitatea de transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul 
taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ţine seama şi de nivelul confortului oferit. 

Prin adresa nr. 13926/2022 SC YSYNSPECTION SRL-D  împreună cu reprezentanții a încă șapte 
operatori ai serviciului de transport în regim de taxi din orașul Șimleu Silvaniei au solicitat stabilirea unui tarif de 
distanță maximal pe timp de zi de 5,0 lei și 6,0 lei pe timp de noapte, având la bază motivația că de la majorarea 
din 2021 și până în prezent prețul carburanților, a pieselor de de schimb, a manoperei la service auto a crescut 
considerabil iar prețurile la RCA și ale asigurărilor s- au dublat. 

Astfel, ținând seama de  referatul de aprobare al dlui primar și de prevederile dispozițiilor Ordinului nr. 
356/2007, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind 
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, nivelul tarifului de distanță maximal, în cazul transportului de 
persoane în regim de taxi, se aprobă prin hotărâre a consiliului local.  

Față de cele prezentate, apreciez necesar și oportun  luarea în dezbatere a proiectului de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în regim de taxi desfășurat 
pe raza orașului Șimleu Silvaniei începând cu luna octombrie 2022. 

 
                                                       

Inspector, 
Corbeanu Raul – Flavius 
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