
 
HOTĂRÂREA NR.55 

privind aprobarea modificării H.C.L. nr.162 din 22.02.2013 privind modificarea Regulamentului de Transport în 

regim de taxi pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 24.03.2022, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.63/16.03.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.18880/16.03.2022; 

• Raportul de specialitate al Direcției Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R18880/17.03.2022; 

• Adresele Asociației Profesionale a Taximetriștilor Litoral Mangalia înregistrate cu nr.8773/08.02.2022 și 

nr.16967/10.03.2022; 

• Adresa Primăriei Municipiului Mangalia înregistrată cu nr.R8773/24.02.2022; 

• Prevederile H.C.L. nr.162/22.02.2013 privind modificarea Regulamentului de transport în regim de taxi pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia; 

• Prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. 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; 

• Rapoartele Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică și al Comisiei Economice, Fonduri Struc-

turale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului  Mangalia; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), coroborat cu alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și 

art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă modificarea aliniatului 2 al art.14 din Regulamentul de Transport în regim de taxi pe teritoriul 

administrativ al Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.162 din 22.02.2013, care va avea următoarea formulare: 

 

Alin.(2) Taxiul trebuie să aibă afișate pe portierele din față valoarea tarifelor pe kilometru și pe oră și 

tariful de pornire, astfel încât acestea să fie vizibile de la 5 metri. Modelul recomandat al acestei inscripții este 

prezentat în Anexa 1 la Regulament. Tariful de distanță maxim pe timp de zi pe km parcurs va fi de 4,50 lei. 

 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.162 din 22.02.2013 privind modificarea Regulamentului de Transport în regim 

de taxi pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia rămân neschimbate. 

 

Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor de 

specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – Județul 

Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința 

cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 3 voturi ”abținere”, 

din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 
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