ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea tarifului de distanta maximal unic pentru serviciul public local de persoane in regim
de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de Munte

-

-

Tinand cont de prevederile legale cuprinse in:
art.13 lit.a) si art.49 din Legea nr.38/2003 privind transportul de persoane in regim de taxi, cu
modificarile si completarile ulterioare;
art.6 lit.j) din Ordinul nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.38/2003;
art.9 si art.10 din Ordinul 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri, in
regim de taxi;
art.36 alin.(6) pct.14 si art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de expunerea de motive a primarului orasului Valenii de Munte, raportul de specialitate
intocmit de catre Serviciul Transport si intretinere strazi si raportul comisiei pentru activitati economico –
financiare si agricultura ;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Valenii de Munte, adopta prezenta hotarare:
Art.1. (1) Se stabileste tariful de distanta maximal unic in valoare de 2,5 lei/km, inclusiv TVA,
pentru serviciul de transport public local de persoane in regim de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de
Munte.
(2) Tariful de noapte nu va fi mai mic decat tariful de zi, dar nu va fi mai mare decat cu pana la 50%
din tariful de zi.
(3) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta aplicat.
(4) La determinarea tarifului orar pentru fiecare taxi se va respecta raportul dintre tariful orar,
exprimat in lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a
vitezei de comutare, exprimata in km/ora.
(5) Nivelul oricarui tarif de distanta practicat nu poate depasi tariful maximal stabilit.
Art.2. Hotararea intra in vigoare incepand cu data de 01.06.2018.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Serviciul transport si intretinere strazi Serviciul
buget – finante, impozite si taxe locale.
Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va publica pe site-ul
institutiei.
Comunicarea, afisarea si publicarea se vor face de catre Birul administratie publica locala.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Iorga Gabriela
CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR – Onoiu Elena - Adina
VALENII DE MUNTE – 31.05.2018.
NR.________.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL VALENII DE MUNTE
PRIMAR
Nr.______/___________2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind stabilirea tarifului de distanta maximal unic pentru
serviciul public local de persoane in regim de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de
Munte
Tinand cont de prevederile legale cuprinse in:
- art.13 lit.a) si art.49 din Legea nr.38/2003 privind transportul de persoane in regim de
taxi, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.6 lit.j) din Ordinul nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003;
- art.9 si art.10 din Ordinul 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de
stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciul de transport public local
de persoane, bunuri ori marfuri, in regim de taxi;
- art.36 alin.(6) pct.14 si art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr.243/03.12.2007 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, în cazul transportului
public local de persoane în regim de taxi, se utilizează tariful simplu, respectiv următoarele
tarife, după caz:
 tariful de pornire (lei);
 tariful de distanţă (lei/km);
 tariful orar (lei/oră).
Tariful de distanţă, reprezintă tariful exprimat în lei/km şi se stabileşte în funcţie de
caracteristicile tehnice ale autovehiculului respectiv şi de nivelul confortului oferit. Tariful de
distanţă poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte. Tariful de noapte nu va
fi mai mic decât tariful de zi, dar nu va fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de zi.
Tariful de pornire, exprimat în lei, este egal cu tariful de distanţă aplicat, iar tariful orar
exprimat în lei/oră, reprezintă tariful de distanţă înmulţit cu 10.
Nivelul tarifului de distanta maximal pentru serviciile de transport public local de
persoane în regim de taxi se determină pe baza analizei situatiei economico-financiare a
transportatorilor autorizati, precum si a influentelor reale primite in costuri, determinate de
evolutia preturilor pe economie.
Stabilirea tarifelor de distantă maximale la serviciile de transport public local de
persoane în regim de taxi se determină avandu-se în vedere urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii si lubrifiantii se determina avandu-se in vedere
preturile de achizitie in vigoare si consumurile normate standard;

b)cheltuielile cu amortizarea se determină respectandu-se reglementarile legale in
vigoare;
c) cheltuielile cu intretinerea - reparatiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori
si alte cheltuieli se determina avandu-se in vedere cele mai mici costuri de contractare
servicii si preturi de achizitie;
d)cheltuielile cu munca vie se fundamentează în functie de legislatia in vigoare,
corelată cu principiul eficientei economice;
e)cheltuielile cu impozitele, autorizatiile si alte taxe se determină potrivit prevederilor
legale in vigoare.
Nivelul tarifului de distanță utilizat de către transportatorii autorizați, care
efectuează transport public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât
totalul cheltuielilor realizate în medie în ultimul an de activitate la care se adaugă o cotă de
profit rezonabilă și nu poate fi mai mare decât tariful de distanță maximal unic aprobat.
Prin adresele înaintate de transportatorii autorizaţi către autoritatea de autorizare
din cadrul Primăriei Vălenii de Munte, sunt solicitate tarife cuprinse între 1,79 și 2,49 lei /
km.
Tariful de distanţă pe timp de zi utilizat de către transportatorii autorizaţi, nu poate
depăşi tariful de distanţă maximal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza
propunerii fundamentate de către transportatorii autorizaţi.
Faţă de cele mai sus prezentate, în temeiul Legii nr.215/2001 a administraţiei publice
locale, Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului nr.356/29.11.2007 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003, propunem spre
aprobare Consiliului Local următoarele:
 stabilirea tarifului de distanţă maximal, la 2,5 lei/km.
 tariful astfel stabilit, se va aplica începând cu data de 01 iunie 2018.
Fată de
cele prezentate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare
privind stabilirea tarifului de distanta maximal unic pentru serviciul public local de persoane
in regim de taxi, desfasurat pe raza orasului Valenii de Munte
PRIMAR,
Florin Constantin
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RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND STABILIREA TARIFULUI MAXIMAL ÎN CAZUL TRANSPORTULUI DE PERSOANE
ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE
Având în vedere prevederile art. 131, din Legea 38 /2003 privind transportul în regim
de taxi și în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, art. 52, art. 9 alin
(2) 3 din Ordinul nr. 243 / 03.12.2007 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 şi solicitările transportatorilor autorizaţi pentru vizarea
tarifelor practicate în activitatea de transport public de persoane în regim de taxi, apare
necesitatea promovării de către Consiliul Local al oraşului Vălenii de Munte a unui proiect de
hotărâre privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul de transport
persoane în regim de taxi.
Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor
comunitare de utilitate publică, se desfaşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea
autoritatilor administratiei publice locale si se efectuează numai de catre transportatorii
autorizati de catre autoritatea de autorizare din cadrul primariei localitatii.
Transportul public local în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane,
bunuri sau mărfuri realizat contra cost, pe bază de bon client şi desfăşurat în condiţiile legii.
În baza normelor metodologice, tarifele pentru serviciile publice de transport public
local de persoane, bunuri sau marfuri în regim de taxi sunt supuse stabilirii, ajustarii ori
modificarii de catre transportatorii autorizati / autoritatile administratiei publice locale
implicate, dupa caz.
Termenii folosiţii au semnificaţia următoare:
a) stabilire de tarife - operatiunea de analiza si calculatie a tarifelor, potrivit
prezentelor norme metodologice, prin care transportatorii autorizati/consiliile locale
stabilesc, dupa caz, structura si nivelurile tarifelor;
b) taxi - autovehiculul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri,
inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehiculul de transport de marfuri cu o masa
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In cadrul atributiilor de coordonare a activitatilor privind transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, autoritatile administratiei publice
locale, emit reglementari referitoare la nivelul tarifelor de distanta maximale, în cazul transportului de persoane în regim de taxi;
2
tarifele pentru serviciile publice de transport public local de persoane, bunuri sau marfuri in regim de taxi sunt supuse stabilirii, ajustarii ori modificarii de catre
transportatorii autorizati/autoritatile administratiei publice locale implicate, dupa caz;
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tariful de distanta maximal se aprobă prin hotarare a consiliului local pe baza propunerii fundamentate de catre transportatorii autorizati

maxima totala autorizata care nu depaseste 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi, poate
executa transport de persoane, de marfuri sau de bunuri in regim de taxi;
c) taximetru - dispozitivul, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de
semnale de distanta impreuna cu care constituie un mijloc de masurare. Taximetrul masoara
durata deplasarii si stationarii, calculeaza distanta parcursa, pe baza unui semnal produs de
generatorul de semnale de distanta, calculeaza si afiseaza pretul de plata pentru o calatorie,
pe baza distantei calculate si/sau a duratei masurate a calatoriei, asigurand afisarea acestuia
pe afisajul client in timpul desfasurarii cursei;
d) taximetrist - conducatorul auto atestat profesional sa efectueze transport in regim
de taxi;
e) transportator - persoana fizica, asociatia familiala sau persoana juridica
inregistrata la registrul comertului pentru a desfasura activitati de transport cu vehicule
rutiere;
f) transportator autorizat - transportatorul care detine autorizatie de transport
privind transportul in regim de taxi, eliberata de autoritatea de autorizare, in conditiile Legii
nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si
completarile ulterioare;
g) tarif de pornire - tariful exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la
inceputul cursei, care apare pe afisajul client odata cu activarea dispozitivului de control din
pozitia de operare "Liber" in pozitia de operare "Ocupat";
h) tarif de stationare - tariful orar, exprimat in lei/ora, aplicat de taximetru pentru
perioada cat taxiul a stationat la dispozitia clientului, la cererea acestuia, precum si pentru
perioadele in care taxiul aflat in cursa s-a deplasat sub viteza de comutare;
i) tarif de distanta - tariful exprimat in lei/km, care se stabileste in functie de
caracteristicile tehnice si de capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor
respective. In cazul taxiurilor pentru transportul persoanelor se va tine seama si de nivelul
confortului oferit. Tariful de distanta, lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp
de noapte. Tariful de distanta pe timp de noapte nu poate fi mai mic decat tariful de
distanta pe timp de zi si nu va fi mai mare decat cu pana la 50% din tariful de zi;
j) viteza de comutare - viteza limita cu care se deplaseaza taxiul, sub care aparatul
de taxat comuta automat tarifarea distantei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau
invers, dupa caz;
k) autoritatea administratiei publice locale - consiliul local;
Nivelul tarifului de distanta maximal pentru serviciile de transport public local de
persoane in regim de taxi se determină pe baza analizei situatiei economico-financiare a
transportatorilor autorizati, precum si a influentelor reale primite in costuri, determinate de
evolutia preturilor pe economie. Tariful de distanta maximal aferent se fundamentează, pe
baza fişei de fundamentare pe elementele de cheltuieli prezentate în anexa nr. 1, la Ordinul
nr. 243 / 03.12.2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori
mărfuri in regim de taxi.
Tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi sunt
urmatoarele:

a) tariful de distanta (lei/km), poate fi stabilit pentru timp de zi si pentru timp de
noapte, în conditiile prevazute la art. 41 lit. e) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare. Tariful de distanta, (lei/km), se stabileste în functie de
caracteristicile tehnice ale autovehiculului respectiv si de nivelul confortului oferit;
b) Tarif orar de staționare, la determinarea tarifului orar se va respecta ca raportul
dintre tariful orar, exprimat în lei/ora, si tariful de distanta, exprimat in lei/km, sa fie egal cu
10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprimata in km/ora;
c) tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanta aplicat;
Stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de
taxi se face potrivit formulelor:
a) aplicarea tarifului simplu T(simplu) (lei), prin modul de calcul normal
"S"(simplu) = T(p) + [T(d) x P] + [T(stat/ora) x t(s)], unde:
T(p) - tariful de pornire (lei);
T(d) - tariful de distanta (lei/km);
P - parcursul in kilometri pentru transportul respectiv (km);
T(stat/ora) - tariful de stationare (orar) - (lei/ora);
T(stat/ora) = 10 x T(d);
t(s) - timpul consumat in stationare la dispozitia clientului;
b) tariful de pornire este egal cu tariful de distanta T(p) (lei);
T(p) = T(d), unde:
T(p) - tariful de pornire (lei);
c) tariful de stationare T(stat/ora) (lei/ora):
T(stat/ora) = 10 x T(d), unde:
T(d) - tariful de distanta (lei/km);
d) tariful de distanta maximal pe timp de zi T(dzi max) (lei/km):
T(dzi max) = V(d)/P.M.Z., unde:
T(dzi max) - tariful de distanta maximal pe timp de zi - (lei/km);
V(d) - valoarea programată a activitatii de deplasare pentru efectuarea serviciului de
transport public local de persoane in regim de taxi pe zi (lei/zi), care include si media
profitului rezonabil;
P.M.Z. - kilometri efectuati in medie într-o zi - (km);
e) tariful de distanta maximal pe timp de noapte [T(dnoapte max)] se determina în
corelare cu tariful de distantă maximal de zi, în conditiile în care acesta nu poate fi mai mare
decât cu pana la 50% din tariful de distantă maximal de zi, dar nu inferior acestuia, conform
relatiei:
T(dzi max) < T(dnoapte max) <= 1,5 x T(dzi max)
Stabilirea tarifelor de distantă maximale la serviciile de transport public local de
persoane în regim de taxi se determină avându-se în vedere urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuielile cu combustibilii si lubrifiantii se determina avandu-se in vedere
preturile de achizitie in vigoare si consumurile normate standard;
b)cheltuielile cu amortizarea se determină respectandu-se reglementarile legale in
vigoare;

c) cheltuielile cu intretinerea - reparatiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori
si alte cheltuieli se determina avandu-se in vedere cele mai mici costuri de contractare
servicii si preturi de achizitie;
d)cheltuielile cu munca vie se fundamentează în functie de legislatia in vigoare,
corelată cu principiul eficientei economice;
e)cheltuielile cu impozitele, autorizatiile si alte taxe se determină potrivit prevederilor
legale in vigoare.
Nivelul tarifului de distanță utilizat de către transportatorii autorizați, care
efectuează transport public local de persoane în regim de taxi nu poate fi mai mic decât
totalul cheltuielilor realizate în medie în ultimul an de activitate la care se adaugă o cotă de
profit rezonabilă și nu poate fi mai mare decât tariful de distanță maximal unic aprobat.
Din notele de fundamentare înaintate de transportatorii autorizaţi către autoritatea
de autorizare din cadrul Primăriei Vălenii de Munte, reies următoarele tarife:
VALOAREA TARIFULUI
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GRIGORE OBSERVAȚII
SERVICIULUI
CONCEPT
SORIN
MARIA
PAUL
TAX
TOUR VASILE
AUTO
Pornire
2,19
1,79 lei 1,79 lei
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2,19 lei
1,79 lei
1,79 lei
1,79 lei
timp de zi lei
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2,29 lei

2,19 lei

-

-

2,39 lei

2,39 lei

2,39 lei

Având în vedere tarifele mai sus prezentate înaintez spre analiză şi aprobare
stabilirea tarifului de distanță maximal unic pentru serviciile de transport public local de
persoane în regim de taxi pe timp de zi în valoare de 2,5 lei/km fără TVA .
Acest tarif de 2,5 lei/km este propus și în urma verificărilor pe site-uri a tarifelor
practicate pentru serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi pe raza
localităților Comarnic, Câmpina și Mizil, iar în unele localități (Ploiești, Sinaia, Bușteni)
tarifele practicate sunt cuprinse între 2,5 lei și 3 lei/km.
Tariful de distanță pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanță pe
timp de zi și nu poate fi mai mare cu mai mult de 50% față de tariful maximal unic pe timp
de zi.
Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanță maximal unic aprobat.
Tariful de staționare exprimat în lei/oră se va determina astfel încât raportul dintre
acesta și tariful de distanță maximal unic exprimat în lei /km să fie egal cu 10, care este
valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră.
Tarifele de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte se vor
aplica pe portierele din faţă ale taxiului astfel încât acestea să fie vizibile de la o distanţă de
minimum 5 metri.
De asemenea în interiorul taxiului, la vedere va fi afişată o listă care să poată fi
consultată de client, cuprinzând titularul autorizaţiei taxi şi tarifele de distanta, de
staţionare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte purtând stampila Primăriei
oraşului Vălenii de Munte.
Tariful transportului nu este conditionat de numarul persoanelor transportate.
Este interzisă practicarea de catre taximetristi a unor tarife superioare fată de tariful
afișat pe portiera taxiului cu care aceștia operează în localitatea de autorizare pentru
transportul clienţilor.
Față de cele mai sus prezentate, Serviciul Transporturi și Întreținere Străzi din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orașului Vălenii de Munte, propunem proiectul de
hotărâre privind stabilirea tarifului de distantă maximal unic pentru serviciul public local de
persoane în regim de taxi, desfășurat pe raza orasului Vălenii de Munte.
ȘEF SERVICIU T.I.S
Constantin CHEŞCA

