
 

 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 164/2022 
privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane 

în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc 
  

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna,  
             Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al domnului consilier local Kiss Levente 
Csaba privind aprobarea tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport persoane în regim de 
taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc,  
             Având în vedere adresa nr.21148/12.10.2022, înaintată de SC Padrones SRL și Bandi I.Kalman PFA,  

Având în vedere  prevederile art. 48. lit. a), pct. 2. 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, 
            În baza prevederilor 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; 
            În conformitate cu prevederile art.5, art.12 lit.g pct.2, art.21 din  Ordinul Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007, privind aprobarea Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru servicii de transport public local de 
persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi; 
           În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d și alin. (7) lit. n, art.139 alin.(1) și art. art. 196 
alin.(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
         

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art. 1. – (1) Se aprobă tariful de distanţă maximal pe timp de zi în valoare de 4,19 lei/km cu TVA inclus, 
pentru serviciul public de transport persoane în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 
        (2) Se aprobă tariful maximal pe timp de noapte în valoare de 5,50 lei/km, cu TVA inclus,  pentru 
serviciul de transport public de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Târgu Secuiesc. 
       Art.2 - Nivelul tarifului de distanţă practicat de transportatorii autorizaţi nu poate depăşi tariful de distanţă 
maximal, sub sancţiunile prevăzute de lege. 
      Art.3  - Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local  nr. 57/2008 cu privire 
la aprobarea limitelor minime şi maxime ale tarifelor pentru activitatea de taximetrie. 
      Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc și aparatul de specialitate al primarului. 

 
Târgu Secuiesc, la 27 octombrie 2022 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ  
     Molnár Lajos-Zoltán                                                  SECRETAR GENERAL,                                                                                                            
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