
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 din data de 25.02.2020 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind 

reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, 
precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău 

 
   

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară; 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat 

sub nr. 68/CLM/25.02.2020; 
- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 

25.022/25.02.2020; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 

72/17.03.2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim 
de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative; 

- prevederile Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin 
Ordinul nr. 207/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în 
administraţia publică, republicată; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), art. 139, 

alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 



 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
ART.I: Art.1 (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

nr. 72/17.03.2008 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art. 1 (1) – Se aprobă numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar 

pentru executarea transportului public de persoane în regim de taxi în 
municipiul Buzău, pentru o perioadă de 5 ani, de la 500 la 462.  

Se aprobă atribuirea unui număr de 20 autorizaţii taxi operatorilor de 
transport care vor achiziţiona autoturisme electrice sau hibrid din totalul de 
462 autorizaţii aprobat.” 

 
ART.Il: Art.1 (6) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău 

nr. 72/17.03.2008 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
”Art. 1 (6) - În municipiul Buzău nu se va mai atribui nicio autorizaţie 

taxi persoane până la micşorarea numărului acestor autorizaţii, prin 
disponibilizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, sub 
numărul maxim stabilit potrivit alin. (1),” excepţie făcând atribuirea celor 20 
autorizaţii pentru autoturisme electrice şi hibrid.” 

               
ART.III - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Biroului 

Comerţ şi Transporturi Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
     INIȚIATOR 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Constantin Toma 

        
                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                    
 
 
 

                
                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

     SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,                                    
                                          Eduard Pistol 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR - 
Nr. 68/CLM/25.02.2020  

 
 

REFERATUL DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 

72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi 
sau închiriere, precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău 

 
 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere cu completările şi modificările 
ulterioare, autoritățile administrațiilor publice locale, prin hotărâri ale 
consiliilor respective, stabilesc numărul autorizațiilor taxi necesar pentru 
executarea transportului în regim de taxi după criterii privind gradul de 
poluare, cerea și oferta permanente, promovarea tipurilor de transport mai 
puțin poluante. 

Având în vedere că numărul autorizaţiilor taxi persoane se aprobă de 
către consiliul local, în conformitate cu art. 14, alin. (4) din Legea nr. 
38/2003 şi art. 11, alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul 
nr. 356/2007  numărul de autorizaţii taxi persoane a scăzut la 462, 
corespunzător normei maxime de 4 autorizaţii la 1.000 de locuitori. 

În ultima perioadă la sediul municipiului Buzău s-au prezentat 
operatori care şi-au manifestat disponibilitatea introducerii în taximetrie a 
unor autoturisme nepoluante cu motor electric sau hibrid. Pentru 
promovarea unui transport civilizat şi mai puţin poluant propun alocarea 
unui număr de  încă zece autorizaţii taxi (față de cele zece deja existente) 
destinate în mod exclusiv pentru autovehicule hibride sau electrice, fără a 
se afecta numărul total de autorizaţii taxi aprobate. 

Proiectul de hotărâre are caracter normativ şi a fost postat pe site-ul 
Primăriei municipiului Buzău, pentru formularea de către cei interesaţi de 
sugestii şi propuneri. 

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre 
în scopul aprobării sale de către plenul consiliului local. 

 

 PRIMAR, 
Constantin Toma 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Biroul Comert şi Transporturi Locale- 

Nr. 25.022/25.02.2020 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
72/2008 privind reglementarea  activităţii de transport public în regim de 

taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 38/2003, actualizată, privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere: 

- art. 14, alin. (2) – autoritatea administraţiei publice locale, prin 
hotărâre a consiliului local, cu consultarea asociaţiilor profesionale 
reprezentative, stabileşte numărul maxim de autorizaţii taxi necesar pentru 
executarea transportului în regim de taxi pentru o perioadă de 5 ani; 

- art. 14, alin. (4) - numărul maxim de autorizaţii taxi care pot fi atribuite 
este de maximum  4 la 1.000 locuitori ai localităţii de autorizare. 
 Prin art.1. (1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 72/2008 privind 
reglementarea  activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere, 
precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău au fost aprobate 500 
autorizaţii taxi corespunzător numarului  de 142.825 locuitori ai municipiului 
Buzău. 
 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 367/2017, numărul 
maxim al autorizaţiilor taxi conform Legii nr. 38/2003, privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, a fost micşorat la 462, raportat la 
numărul actual al locuitorilor municipiului. 
 Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor şi sugestiilor cetăţenilor, 
precum şi pentru reducerea poluării şi îmbunătăţirea calităţii aerului 
propunem aprobarea  unui număr de 10 autorizaţii taxi operatorilor de 
transport care vor achiziţiona autoturisme electrice sau hibrid. Acestea vor 
fi atribuite pe lista de aşteptare prin disponibilizare.  
Art. 1, alin. 1 din H.C.L. nr. 72/17.03.2008 a fost modificat succesiv prin 
H.C.L. nr. 108/28.04.2017 și H.C.L. nr. 367/18.12.2017. 

Ultima formă a acestui articol, aprobată prin H.C.L. nr. 367/2017, se 
referea la numărul maxim de autorizații taxi necesar pentru executarea 
transportului public de persoane în municipiul Buzău pentru o perioadă de 
cinci ani, de la 500 la 462, precum și la atribuirea unui număr de zece 
autorizații taxi operatorilor de transport care vor achiziționa autoturisme 
electrice sau hibrid din totalul celor 462 aprobate. 

Prin prezentul proiect, art. 1, alin 1, se va modifica astfel: 
-liniuța 1 se va completa cu sintagma „se aprobă” pentru a fi în 

concordanță cu textul de bază, textul propus având următoarea formă: “ Se 
aprobă numărul maxim de autorizaţii taxi, necesar pentru executarea 



transportului public de persoane în regim de taxi în municipiul Buzău, 
pentru o perioadă de 5 ani, de la 500 la 462”.  

-liniuța a doua va fi modificată în sensul că numărul de autorizații taxi 
atribuite operatorilor de transport care vor achiziționa autoturisme electrice 
sau hibrid va fi de 20, față de cele 10 existente deja. 

Având în vedere modificările precizate, respectiv mărirea numărului 
de autorizații taxi atribuite operatorilor de transport care vor achiziționa 
autoturisme electrice sau hibrid, de la 10 la 20, se impune modificarea art. 
1, alin. 6, în sensul că exceptie de la regula stabilită, va face atribuirea 
celor 20 autorizații pentru autoturisme electrice și hibrid.  
 Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm să dispuneţi aprobarea 
modificărilor aduse H.C.L nr. 72/2008 privind reglementarea  activităţii de 
transport public în regim de taxi sau închiriere, precum şi de dispecerat  
taxi în municipiul Buzău, propuse în proiectul de hotărâre alăturat. 
 

 
Şef birou, 

Garofiţa Iordache 
 
 
 
 
 

 

 


