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Anunț privind deschiderea consultării publice  
 
 
 
Astăzi, 31.08.2022, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de 

consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Stabilirea tarifelor 

maximale de distanță pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul 

municipiului Fălticeni”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare al 

iniţiatorului, raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Control Achiziţii.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; 

proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la 

registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ 

supus consultării publice se pot depune până la data de 10.09.2022: ca mesaj în format 

electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria 

Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la 

Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Stabilirea tarifelor maximale de distanță 

pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul municipiului Fălticeni”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată 

public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o 

asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 

20.09.2022.  

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, 

e-mail: falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 
Jur. Mihaela Busuioc                     Responsabil Legea 52/2003 
         Insp. Alexandru Săvescu 

 
 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php


R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
Nr. 18370 / 09.08.2022 

 
                                                                         Proiect 

HOTARARE 
privind stabilirea tarifelor maximale de distanță pentru activitatea de transport 

în regim de taxi de la nivelul municipiului Fălticeni 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare a domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

înregistrat la nr. 18369 din 09.08.2022;  
           În temeiul prevederilor art. 13, lit. b și art. 49, alin. (1),lit. i, pct. 2 din Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale  Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului internelor şi reformei 
administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, ale art. 6, lit. b, art. 12, lit. g, pct. 2, art. 18, alin. (1), art. 22, lit. d, pct. 2 și 
art. 43 din Ordinul 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, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d și alin. (7), lit. n, art. 136, 
alin. (10) , art. 139, alin. (1) și ale  art. 196, alin. (1), lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1: Începând cu data de 01.10.2022 se stabilesc tarifele maximale de 
distanță pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul municipiului 
Fălticeni, după cum urmează: 

- tarif de zi taxi – de la 2,99 lei/km la 3,99 lei/km; 
- tarif de noapte taxi – de la 3,29 lei/km la 4,29 lei/km; 
- tarif cursă externă – de la 3,49 lei/km la 4,99 lei/km. 

            Art. 2. – Nivelul tarifului de distanţă practicat de transportatorii autorizaţi nu 
poate depăşi tariful de distanţă maximal, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
           Art. 3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, 
va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
 
                     INIŢIATOR 
                       PRIMAR 
     prof.Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                        Avizat 
                                                                                        Secretar general municipiu 
                                                                                              jr.Mihaela Busuioc 

 

 



 
        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI 
                          SERVICIUL ADMINISTRATIV-CONTROL-ACHIZITII   

Nr. 18369 din 09.08.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind majorarea tarifelor maximale de distanță pentru 

activitatea de transport în regim de taxi  
de la nivelul municipiului Fălticeni 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(1) lit. (d), (i) și (j) din Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 ”d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de 
distanță nu poate depăși tarifele maximale de distanță stabilite prin hotărâri ale 
autorității administrației publice locale sau a municipiului București, după caz. Nivelul 
maxim al tarifelor de distanță se stabilește pe baza metodologiei realizate de 
A.N.R.S.C. și a datelor furnizate la cererea autorității cu ocazia consultării filialelor 
locale ale asociațiilor definite la art. 54; 
 i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de 
taxi sau a transportului în regim de închiriere se precizează în contractele de 
atribuire a gestiunii delegate și trebuie să țină seama de următoarele reguli:1. tarifele 
încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie 
să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente realizate pentru 
prestarea serviciului;2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare 
cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a 
Consiliului General al Municipiului București, după caz; 
 j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în 
regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a 
serviciului”. 
 Un număr considerabil de taximetriști autorizați de pe raza Municipiului 
Fălticeni solicită modificarea tarifelor după cum urmează: 

 Tarif taxi zi – de la 2,99 lei /km la 3,99 lei/km; 

 Tarif taxi noapte – de la 3,29 lei/km la 4,29 lei/km; 

 Tarif cursă externă -  de la 3,49 lei/km la 4,99 lei/km. 
 În considerarea celor expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor maximale de distanță pentru 
activitatea de transport în regim de taxi de 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. 19895 din 30.08.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor maximale de distanță pentru 

activitatea de transport în regim de taxi  
de la nivelul municipiului Fălticeni 

 
   
 Prin cererea nr. 18914/18.08.2022 reprezentanții transportatorilor în regim de 
taxi din municipiul Fălticeni au solicitat modificarea prețului per kilometru și a tarifului 
de distanță maximală pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de 
taxi. 
 În conformitate cu dispozițiile articolului 49 alin.(1) lit. (d), (i) și (j) din Legea nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 
completările ulterioare: 
 ”d) în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de 
distanță nu poate depăși tarifele maximale de distanță stabilite prin hotărâri ale 
autorității administrației publice locale sau a municipiului București, după caz. Nivelul 
maxim al tarifelor de distanță se stabilește pe baza metodologiei realizate de 
A.N.R.S.C. și a datelor furnizate la cererea autorității cu ocazia consultării filialelor 
locale ale asociațiilor definite la art. 54; 
 i) procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de 
taxi sau a transportului în regim de închiriere se precizează în contractele de 
atribuire a gestiunii delegate și trebuie să țină seama de următoarele reguli:1. tarifele 
încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie 
să acopere cel puțin sumele investite și cheltuielile curente realizate pentru 
prestarea serviciului;2. tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare 
cu indicele de creștere a prețurilor de consum, prin hotărâre a consiliului local sau a 
Consiliului General al Municipiului București, după caz; 
 j) respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în 
regim de taxi constituie unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a 
serviciului”. 

 Modificarea tarifelor maximale de distanță este determinată de 
cresterea indicelui de inflatie, a prețurilor la combustibili, cat și a celor privind 
întreținerea/reparațiile autovehiculelor, astfel considerăm legală și oportună inițierea 
prezentului proiect de hotărâre având ca obiect stabilirea tarifelor maximale de 
distanță pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul municipiului 
Fălticeni, după cum urmează: 

- tarif de zi taxi – de la 2,99 lei/km la 3,99 lei/km; 
- tarif de noapte taxi – de la 3,29 lei/km la 4,29 lei/km; 
- tarif cursă externă – de la 3,49 lei/km la 4,99 lei/km. 

 
Serv. Adm.-Control-Achiziții, 

Insp. Superior Grigoraș Adrian Constantin 
 


