
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA 
R. 65 
 

din 28 septembrie 2011 
 

cu privire la aprobarea înfiinţării serviciului de utilitate publică privind transportul de persoane, 

stabilirea tarifului de distanţă maximal şi stabilirea taxelor pentru acordarea, modificarea şi 

prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim taxi 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, 
buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, 

În conformitate cu prevederile Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, 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, Ordinului nr. 
243/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor 
pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, Ordinului 
207/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul 
serviciilor de transport public local, art. 36 alin. (2) litera “d”, alin. (6) litera “a” pct. 14 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.  1. Se aprobă înfiinţarea serviciului de utilitate publică privind transportul de persoane în 
regim de taxi. 
 Art.  2. Se stabileşte tariful de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi 
la suma de 2,5 lei/km. 
 Art.  3.  Se stabilesc taxele pentru acordarea, modificarea, prelungirea autorizaţiei de transport 
de persoane în regim taxi, după cum urmează:  

a.) taxa pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi se 
stabileşte la suma de 200 lei. 

b.) taxa pentru modificarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi se 
stabileşte la suma de 200 lei. 

c.) taxa pentru prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi se 
stabileşte la suma de 200 lei. 

Art. 4. Primarul, viceprimarul  şi secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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