
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

HOTĂRÂRE  
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:  
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

492/CLM/.29.09.2017, prin care se propune 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; 

- raportul Biroului Comerţ şi Transporturi Locale nr. 25080/27.09.2017; 
- avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
-avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinei publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor 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; 

- 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. 

 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit.a), pct.14 şi alin(9), ale 
art. 45, alin. (1), din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 

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) - 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 10 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 10 autorizaţii pentru autoturisme 
electrice şi hibrid.” 

ART.Ill : - Se modifică art.30 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Buzău nr.72/17.03.2008 după cum urmează:  

B) clasificarea autovehiculelor conform normelor de poluare: 
- electric        100 puncte; 
- hibrid            80 puncte; 
- euro 6           20 puncte; 
- euro 5           10 puncte; 
- sub euro 5      0 puncte. 
ART.lV (1) – Se aprobă locurile de aşteptare a clienţilor utilizate de 

autovehiculele care desfăşoară activitatea de transport persoane în regim de 
taxi, conform Anexei la prezenta hotărâre care face parte integrantă din aceasta. 

              (2) Anexa la prezenta hotărâre modifică Anexa nr.4 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.72/17.03.2008; 

ART.V   -   Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.108/28.04.2017; 

ART.Vl - Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul  Biroului Comerţ şi 
Transporturi Locale, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 

                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU 

                                                                                                Eduard Pistol 

Buzău,  18 decembrie  2017 

Nr.367 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 18 decembrie 2017, cu respectarea 
prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -- abţineri 
şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 
consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



 
 
 

      ANEXA 
la Hotărârea nr. 367 din data de 18 decembrie 2017 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
 

LOCURILE DE AŞTEPTARE A CLIENŢILOR 
utilizate de autovehiculele care desfăşoară activitatea de 

transport persoane în regim de taxi 
 

N
Nr. 
Crt. 

Locurile de     
aşteptare a clienţilor 

      Număr de       
locuri propuse 

Detalii 

1 Str. Transilvaniei 12 Zona OMV 

2 Str. Unirii Nord 12 Bl. 25 

3 Micro 14 12 Banca Transilvania 

4 Str. Stadionului 13 Spitalul Judeţean 

5 Str. Mareşal Al. Averescu 16 Poarta Crâng 

6 Str. Unirii Sud   6 Restaurant Buzau 

7 Str. Unirii Sud   6 RDS-RCS 

8 Centru 13 Bl. PTTR 

9 Str. Independenţei   6 Restaurant MIORIŢA 

10 Gara CFR 10 Gara 

11 Str. Filantropiei   7 Hotel BUCEGI 

12 Sala Sporturilor 12 Bl. 1A 

13 Str. Teatrului   8 Inters.Str. Al. Marghiloman 

14 Str. Dorobanţi 13 Bl. A10-A11 

15 Cart. Dorobanţi 2   9 Piaţa Dorobanţi 

16 Str. Transilvaniei   9 Scoala 14 

17 Str. Transilvaniei   9 Vis-a-vis ROMCARBON 

18 Bd-ul Gării   4 TESS JUNIOR 

19 Str. Agriculturii   4 Int. Str. Republicii 

20 Str. Gen. Baştan   5 Intrarea2 Spitalul Judeţean 

21 Bd-ul N. Bălcescu   5 Scoala nr. 1 (week-end) 

22 Bd-ul  N. Titulescu   5 Ambulatoriu de specialitate 

23 Tess-pub 10 Orele 22-6  (week-end) 

24 TOTAL             206  

    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

 consilier Alexandru Mihai                                         Eduard Pistol 

 



 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

-PRIMAR - 

Nr.  492/CLM/29.09.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
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, Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 

38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al ministrului internelor şi 

reformei administrative şi rezultatul recensământului populaţiei din anul 

2011 se impune modificarea numărului de autorizaţii taxi persoane la 

nivelul municipiului Buzău. 

Astfel, urmare recensământului populaţiei din anul 2011 a reieşit 

faptul că numărul de locuitori ai municipiului a scăzut la 115.494  așa cum 

rezultă din datele publicate de Institutul Național de Statistică – Direcția 

Județeană de Statistică Buzău. 

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 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 zece autorizaţii taxi în mod exclusiv pentru autovehicule 

hibride sau electrice, fără a se afecta numărul total de autorizaţii taxi 

aprobate. 

 

 



 

Având în vedere priorităţile şi posibilităţile municipalităţii existente la 

acest moment în ceea ce priveşte locurile de aşteptate clienţi, se impune o 

nouă redimensionare a acestora , prin modificarea  anexei nr. 4 a H.C.L. 

nr. 72/2008. 

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, 

cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

 PRIMAR, 

Constantin Toma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
-Biroul Comert şi Transporturi Locale- 

Nr. 25080/27.09.2017 
 

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 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.  
 Având în vedere priorităţile şi posibilităţile municipalităţii 
existente la acest moment în ceea ce priveşte locurile de 
aşteptare clienţi, se impune redimensionarea acestora, 
renunţarea la o parte din cele vechi şi înfiinţarea unora noi prin 
modificarea anexei nr. 4 a HCL nr. 72/2008. 
 Faţă de cele arătate mai sus vă rugăm să dispuneţi 
aprobarea modificărilor aduse H.C.L nr.72/2008 propuse în 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

Şef birou, 

Garofiţa Iordache 

 

 
 
 
 
 
 
 


