
 

 

 
H O T Ă R Â R E A   NR. 120/2018 

privind modificarea HCL nr. 60 /2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc  

 
 

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 HCL nr. 60 /2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  

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. 3 al HCL nr. 60/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc și va avea 
următorul conținut: 
                “  Art. 3.- Se stabilește tariful minim de distanță la valoarea de 2 lei/km (cu TVA 
inclus).” 

Art. 2. – Se modifică art. 4 al HCL nr. 60/2009 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc și va avea 
următorul conținut: 
                “  Art. 4.- Se stabilește tariful maxim de distanță la valoarea de 3,5 lei/km (cu TVA 
inclus).” 

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