
         R OM Â N I A                                   
JUDEłUL HUNEDOARA                                              
   MUNICIPIUL BRAD          
   CONSILIUL LOCAL           
       

H O T Ă R Â R E A  NR. 55/2008* 
privind aprobarea unor reglementări referitoare la funcŃionarea 

Serviciului de taximetrie în municipiul Brad 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea unor reglementări privind funcŃionarea Serviciului de taximetrie din municipiul 
Brad. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 6 din Ordinul 
Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor 
Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit,,a” pct. 14 şi art. 45  din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată.    

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1 – Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii delegate serviciului de transport 

persoane în regim de taxi în municipiul Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă Caietul de sarcini pentru atribuirea în gestiune delegată a 
serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă ModalităŃile şi declanşarea procedurii de atribuirea în gestiune a 
serviciului de transport în regim de taxi, conform Anexei nr. 3 care face  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă Criteriile de departajare şi punctajele care se acordă la atribuirea 
autorizaŃiilor taxi, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 – Se aprobă tariful de distanŃă maximal în cazul transportului de persoane în 
regim de taxi, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 – Se aprobă modelul şi dimensiunile ecusoanelor ce vor fi aplicate pe taxiuri, 
conform Anexei nr. 6 care  face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 7 – Se aprobă Programul de lucru al taxiurilor, conform Anexei nr. 7 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8 – Se aprobă obligaŃiile transportatorilor autorizaŃi, conform Anexei nr. 8 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art. 9-  Prezenta hotărâre se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentul autorizarea, monitorizarea, controlul transportului în regim de 

taxi şi închiriere 
       BRAD, 26.03. 2008    
                                                                                  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Bălău Nicolae                                                             SECRETAR          
                              
                                                     Epure  Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,,pentru” şi 1 consilier absent motivat ( Savu Vasile ) 


