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           Proiect                                                           

 
HOTĂRÂRE 

 privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului 
Fălticeni  

 
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman, înregistrat la 

nr. 12686/25.06.2020;                                     
In temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. s, art. 136, alin. 10 şi 

art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

             Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul 
municipiului Fălticeni, de la 40 de autorizaţii la 50 de autorizaţii. 
             Art.2: Se stabilesc locurile de parcare după urmează: 

- 15  locuri pe B-dul Revoluţiei (magazin Altex); 
- 5  locuri pe str. 13 Decembrie (Autogara Severin); 
- 5  locuri pe str. Ion Creangă (Policlinica – Statuie Mihail Sadoveanu); 
- 10  locuri pe str. Liliacului (parcare Thales); 
- 15  locuri pe str. Aleea Teilor. 

    Art.3:  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în 
regim de taxi şi de închiriere, pe raza municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr. 
109/30.11.2007, se modifică în mod corespunzător. 
               Art.4: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                                                             
                                INIŢIATOR 
                                   PRIMAR 
               Prof. Gheorghe Cătălin Coman       

                                  
                                                                       

                                                                              AVIZAT  
                                                                               SECRETAR GENERAL MUNICIPIU 

                                                                                Jr.  Mihaela Busuioc 



 
 
 

ROMÂNIA 
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PRIMAR 

                                                                         Nr. 4450/19.02.2020 
 

                                                              

 
REFERAT DE APROBARE 

al proiectului de hotarare privind suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi 
eliberate la nivelul municipiului Fălticeni  

 

 

Avand in vedere cererea taximetristilor autorizati de pe raza Municipiului  

Falticeni, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Falticeni sub nr. 3484 din 

10.02.2020, prin care se solicita suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi de la 30 

de autorizatii (care sunt in prezent) pana la 40 de autorizatii;  

      Urmare a fluxului crescut de clienti, coroborat cu deficitul de autoturisme , cat si 

lipsa locurilor de parcare de pe raza Municipiului Falticeni; 

In vederea asigurarii unei bune desfasurari a activitatii de taximetrie pe raza  

municipiului Falticeni; 

In conformitate cu prevederile Legii 38/2003 privind transportul in regim de  

taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, propun Consiliul Local 
al Municipiului Falticeni, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind 
suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului 
Fălticeni. 
 

   

 

  

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Prof. Gheorghe – Catalin Coman 
 

 

 



       R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
                             SERVICIUL ADMINISTRATIV-CONTROL-ACHIZITII   

Nr. 4470 din 19.02.2020 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind suplimentarea numarului autorizatiilor de 

taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni  
 

 
 
 La momentul actual pe raza Municipiului Falticeni sunt emise 30 de 
autorizatii de transport in regim de taxi pentru diferiti operatori economici.  
 Urmare a numeroaselor cereri venite din partea clientilor, cat si a 
deficitului de masini autorizate taximetristii autorizati motiveaza ca nu isi pot 
desfasura activitatea in conditii normale, fara intarzieri la preluarea comenzilor.  
 Avand in vedere cererea nr. 3484 din 10.02.2020 consideram oportună şi 
legală suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la nivelul 
municipiului Fălticeni de la 30 de autorizaţii la 40 de autorizaţii. 
 
 

Serv. Adm.-Control-Achizitii, 
Insp. principal  

Grigoras Adrian C-tin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


