
 

 

Nr. 14323/26.07.2018 
PROIECT 

H O T Ă R Â R E A   NR. ___/2018 
privind modificarea H.C.L. nr.57 /2008 cu privire la aprobarea limitelor minime şi 

maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie  
 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al domnului consilier local Kiss 
Levente – Csaba privind modificarea H.C.L. nr.57/2008 cu privire la aprobarea limitelor 
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie,  

Având în vedere  prevederile art. 31 lit.b şi art. 49 alin(1) lit.b din Legea nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Ţinând cont de Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, 
aprobat prin Ordinul nr. 356/2007, 

Luând în considerare Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, republicată, 
         În temeiul art.  36 alin.(2) lit. d coroborat cu art. 36 alin.(6) lit. a pct.14, art.45 alin.(1) şi 
art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
               Art. 1. – Se modifică art.1 al HCL nr. 57 /2008 cu privire la aprobarea limitelor 
minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie și va avea următorul conținut: 
                “  Art.1.- Se aprobă limitele minime și maxime ale tarifelor pentru activitatea de 
taximetrie, pentru transport de persoane, după cum urmează: 
                    a) Tarif kilometric minim -2lei/ km, 
                    b) Tarif kilometric maxim -4,5 lei/km “ 

 Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
municipiului Târgu Secuiesc. 

 
 
 

Târgu Secuiesc, la 26 iulie  2018 
 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 

 SECRETAR 
   Tóth Csilla-Enikő 
 
Iniţiator: Consilier local Kiss Levente Csaba 

 
 
 

 
 



 

 

 Nr. 14325/26.07.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Asupra proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.57 /2008 cu privire la 
aprobarea limitelor minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie  

 

              Ca urmare a solicitărilor primite de la persoanele juridice/fizice prestatoare de servicii 
de transport local în regim de taxi din Municipiul Târgu Secuiesc, prin care se propune 
modificarea tarifului de distanță minimal de la 1,6 lei/km al 2lei/km și al tarifului de distanță 
maximal la 4,5 lei/km, este necesară elaborarea unui proiect de hotărâre și supunerea acestuia 
spre dezbatere Consiliului local al municipiului Târgu Secuiesc. 

 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, aporbată prin 
Ordinul nr.243/2007, cu modificările și completările ulterioare,avându-se în vedere prețurile d 
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, repaarțiile, piesele 
de schimb, anvelopele, acumulatori și alte cheltuieli. 

 În anul 2008 conform legislației din domeniu, consiliile locale trebuiau să hotărească 
limitele minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie. Tariful actual minim de 
1.6 Lei/km, respectiv maxim de 2.5 Lei/km au fost stabilite în urmă cu zece ani, prin HCL 
nr.57/2008. Propun modificarea tarifului kilometric minim la 2 lei si tariful kilometric maxim 
la 4.5 Lei având în vedere următoarele:  

În 2018 cele mai multe firme se confruntă cu lipsă de personal, iar cauza acestei lipse 
este migrarea forţei de muncă în străinătate, în ţările mai dezvoltate, unde salariile minime pe 
economie nu se compară cu cele din România.  

Deşi salariul minim brut pe economie se află in creştere continuă din 2008 şi până în 
prezent (tabel anexă 1), în 2008 salariul minim brut a fost de 500 Lei iar in 2018 este de 1900 
Lei, aproape de 4 ori mai mult, şi taximetriştii din Târgu Secuiesc au majorat tarifele de la 1.6 
Lei/km la 1.99 Lei/km respectiv 2.3 Lei/km dar nu mai pot acoperi cheltuielile la tariful 
kilometric maxim de 2.5 lei/km. Pe lângă cheltuielile salariale au crescut şi alte costuri cum ar 
fi: 

 Preţ 2008 (Lei) Preţ 2018 (Lei) 

Benzină 3.81 5.47 

Asigurarea obligatorie 634 1311   (Anexa 2.) 

ITP (Fiecare 6 luni) 65 120 

Metrologie 15 56 

Curs Euro 3.81 4.66 



 

 

  Au crescut şi costurile de manoperă ale serviciilor de întreţinere autovehiculelor cu 80% - 
100% şi totodată ale pieselor (consumabilelor cum ar fi acumulatoare, cauciucuri, plăcuţe, 
discuri frână, antigel, ulei, şamd.). Consider că taximetria este utilă în Târgu Secuiesc iar 
locuitorii oraşului au nevoie de acest serviciu şi ar fii de acord să plătească câţiva bani în 
plus/cursă dacă asta ar însemna că se pot baza pe continuitatea serviciului. 

 Acceptarea propunerii pentru tariful kilometric maxim de 4.5 Lei nu va avea ca consecintă 
schimbarea imediată a tarifelor, însă asigură o flexibilitate necesară în cazul inflaţiilor la care 
ne putem aştepta şi în următorii cinci – zece ani. Un alt avantaj ar fi creşterea salariilor in 
taximetrie şi asigurarea unui serviciu mai decent. 

Pentru toate aceste motive, propun adoptarea hotărțrii în cauză. 

 

Consilier local, 
                                                            Kiss Levente Csaba 
 



 

 

 

Anexa nr.1 
 
 
 
 

 
 

2007 Ianuarie – Decembrie 390 H.G. 1825/2006 

 
2008 

Ianuarie – Septembrie 500 H.G. 1507/2007 

Octombrie – Decembrie 540 H.G. 1051/2008 

2009 Ianuarie – Decembrie 600 H.G. 1051/2008 

2010 Ianuarie – Decembrie 600 H.G. 1051/2008 

2011 Ianuarie – Decembrie 670 H.G. 1193/2010 

2012 Ianuarie – Decembrie 700 H.G. 1225/2011 

 
 

2013 

Ianuarie 700 H.G. 1225/2011 

Ianuarie – Iunie 750 H.G. 23/2013 

Iulie – Decembrie 800 H.G. 23/2013 

 
2014 

Ianuarie – Iunie 850 H.G. 871/2013 

Iulie – Decembrie 900 H.G. 871/2013 

 
2015 

Ianuarie – Iunie 975 H.G. 1091/2014 

Iulie – Decembrie 1050 H.G. 1091/2014 

2016 Mai 1250 H.G. 1017/30.12.2015  

  2017 Februarie 1450 H.G. 1/06.01.2017  

2018 

 

Ianuarie 1900 H.G. 846/29.11.2017  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  


