
PROIECT              ROMÂNIA            VIZAT:         

                                                                     SECRETAR 

  Roşu Petre 

                                                                           

               Judeţul GIURGIU   

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea tarifelor şi taxelor utilizate în transportul de persoane 

în regim de taxi şi închiriere, înregistrare mopede şi vehicule autopropulsate 

în Municipiul Giurgiu pentru anul 2014 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU 

Întrunit în şedinţă ordinară 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, 

înregistrată la nr. 30679/03.12.2013; 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice, Biroul 

Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, 

înregistrat la nr. 30680/03.12.2013; 

- Raportul comisiei pentru administraţia publică locală, juridic şi de 

disciplină 

- Raportul comisiei buget-finanţe, administrare domeniu public şi 

privat 

- Raportul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială 

- Prevederile art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările ulterioare  

- Prevederile art.6, alin. (1) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică 

În temeiul art.36 alin.(2), lit.”c”, alin.(4) lit.”c” şi art.45, alin.(2), lit.”c” din 

Legea 215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

      Art.1. Se aprobă tarifele şi taxele utilizate în transportul de persoane în regim 

de taxi şi închiriere, înregistrare mopede şi vehicule autopropulsate în Municipiul 

Giurgiu pentru anul 2014, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      Art.2. Tarifele şi taxele utilizate vor fi colectate de Direcţia Taxe şi Impozite 

Giurgiu. 

      Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, 

Instituţiei Prefectului – Judeţului Giurgiu, Direcţiei Economice din cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Servicii 

Publice – Biroul Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate Publică, 

Direcţiei Taxe şi Impozite Locale Giurgiu, pentru ducerea la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECŢIA SERVICII PUBLICE     VICEPRIMAR, 

BIROU ADM.ŞI MONITORIZARE               POPAZU LIVIU 

SERVICII UTILITATE PUBLICĂ 

NR. 30680/03.12.2013 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

I. TEMEIUL DE FAPT 

 

Prin Expunerea de motive nr. 30679/03.12.2013 Primarul 

municipiului Giurgiu a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea 

tarifelor şi taxelor utilizate în transportul de persoane în regim de taxi şi de 

închiriere, înregistrarea mopedelor şi  vehiculelor autopropulsate în 

municipiul Giurgiu, în vederea dezbaterii şi aprobării sale în şedinţa 

Consiliului local al municipiului Giurgiu. 

 

II. TEMEIUL DE DREPT 

 

Conform art.44 din Legea nr.215/2001 modificată privind 

administraţia publică locală DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, Biroul 

Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate Publică în calitate de 

compartiment de resort a analizat şi elaborat prezentul raport în temeiul 

prevăzut de lege. 

 

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE 

 

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare stabilirea 

tarifelor şi taxelor pentru anul 2014, pentru transportul de persoane în regim 

de taxi şi de închiriere, înregistrare mopede şi vehicule autopropulsate, la 

nivelul celor din anul precedent 2013, după cum urmează: 

Tarife: 

- Autorizaţie pentru transport în regim de taxi = 243 lei/5 ani 

(inclusiv TVA) 

- Autorizaţie taxi = 162 lei/an (inclusiv TVA) 

- Staţionare domeniu public în staţiile amenajate  

şi aprobate (taxi) = 23/lei/loc/lună 

- Autorizaţie dispecerat taxi = 500 lei/5 ani 

 



Taxe: 

- Înregistrare mopede şi vehicule autopropulsate = 72 lei 

- Dovadă radiere mopede, vehicule şi autovehicule autopropulsate:  

= 100 lei/persoane fizice  

= 252 lei/persoane juridice 

- Eliberare duplicat = 10 lei/duplicat 

 

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE  INCIDENTE 

 

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art.13 alin.(i) 

din Legea 265/2007 - modificarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere şi art. 14 alin.(1) din Legea 49/2006 privind aprobarea 

Ordonanţei  de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, Legea 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ teritoriale şi are un caracter normativ fiind supus 

prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională. 

 

V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

 

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi 

propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului local. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,    

       Ec. CĂPITANU VALENTIN 
ŞEF BIROU, 

                                           JURJ MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU 

NR. 30679/03.12.2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 Având în vedere prevederile Legii 265/19.07.2007, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, art.13 alin.(i) şi Legea 49/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice art.14 alin.(1) 

propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură: 

 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor utilizate în 

transport de persoane în regim de taxi şi închiriere, înregistrare mopede şi 

vehicule autopropulsate în municipiul Giurgiu, pentru anul 2014”. 

 

 Direcţia Servicii Publice prin Biroul Administrare şi Monitorizare Servicii 

de Utilitate Publică, va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de 

hotărâre, pe care le va susţine în faţa comisiei  pentru administraţie publică locală, 

juridic şi de disciplină, comisiei buget - finanţe, administraţie domeniu public şi 

privat, comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială.  

  

 

P R I M A R , 

Ec. BARBU NICOLAE 

 

 

 

 



           Anexa nr.1 la H.C.L.M. nr._______/______ 

 

TARIFE 

utilizate în transportul de persoane  în regim de taxi şi de închiriere în municipiul Giurgiu 

 

Nr. 

crt. 

Denumire TARIF   

VALOARE TARIF an 2013 

(inclusiv TVA) 

 

PROPUNERE  TARIF An 2014 

(INCLUSIV TVA) 

1. Tarif eliberare autorizaţie pentru transport în 

regim de taxi 

243 lei/5 ani  243 lei/5 ani 

2. Tarif  eliberare autorizaţie taxi 162 lei/an 162 lei/an 

3. Tarif staţionare pe domeniul public în staţiile 

amenajate şi aprobate (taxi) 

23 lei/loc/lună 23 lei/loc/lună 

4. Tarif eliberare autorizaţie dispecerat 500 lei/5 ani 500 lei/5 ani 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

         Ec. CĂPITANU VALENTIN          BIROU ADMINISTRARE  ŞI 

MONITORIZARE  SERVICII DE                

         UTILITATE PUBLICĂ, 

                 JURJ MARIA 

 

 



Anexa nr.2 la H.C.L.M. nr._______/______ 

 

TAXE 

utilizate în înregistrarea mopedelor şi vehiculelor autopropulsate  în municipiul Giurgiu 

 

Nr. 

crt. 

Denumire TAXE Valoare  

TAXĂ ACTUALĂ 

Propunere 

VALOARE TAXĂ 

1. Taxă înregistrare mopede şi vehicule 

autopropulsate 

72 lei/vehicul 72 lei/vehicul 

2. Taxă eliberare dovadă pentru radiere mopede, 

vehicule şi autovehicule autopropulsate 

100 lei/persoană fizică 

252 lei/persoană juridică 

100 lei/persoană fizică 

252 lei/persoană juridică 

3. Taxă eliberare duplicat 10 lei/duplicat 10 lei/duplicat 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

         Ec. CĂPITANU VALENTIN          BIROU ADMINISTRARE  ŞI 

MONITORIZARE  SERVICII DE            

          UTILITATE PUBLICĂ, 

                  JURJ MARIA 

 

 


