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HOTĂRÂREA NR. 117 
din 27 iunie 2019 

privind modificarea tarifului maximal unic pentru 
serviciul de transport persoane în regim de taxi în oraşul Buftea 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 

11 Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
11 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru serviciile 

de transport public, prin care se propune modificarea tarifului maximal pentru serviciul de 
transport persoane în regim de taxi ; 

11 Cererea transportatorilor autorizaţi PFA Cuconu Şerbanică, PFA Carşote Constantin, 
PFA Matache Cristian, SC Taxi Five SRL, PFA Pavelescu Marian, SC Mario Confident lmpex 
SRL, SC Iasomiei Doi Taxi SRL, SC Fly Net Taxi SRL, înregistrată la Primăria oraşului Buftea 
cu nr. 9577 /16.05.2019; 

11 Hotărârea Consiliului Local nr. 55/26.11.2008 privind aprobarea Regulamentului 
pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, în oraşul Buftea; 

" Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normei metodologice de stabilire, ajustare sau 
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori 
mărfuri în regim de taxi; 

11 Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
11 Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile : 

11 art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice; 

" art. 17 alin. (1) lit. m) din Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport 
persoane in unităţile administrativ-teritoriale; 

" art.13 alin. b), art. 43 şi art. 49 alin. (1) lit. i) pct.2 din Legea nr.38/2003 privind 
transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11 art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11 alin. (1 ), art. 13 alin. (1 ), art. 20 alin. (1) şi art. 43 
din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile 
de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri in regim de taxi, aprobată prin 
Ordinul nr. 243/2007; 



„ art. 43 din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de 
transport persoane sau bunuri în regim taxi şi în regim de închiriere în oraşul Buftea, 
aprobat prin H.C. L. nr. 55 din 26.11.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - (1) Se aprobă modificarea tariful de distanţă maximal unic pentru serviciul 
de transport public de persoane în regim de taxi în oraşul Buftea, stabilindu-se valoarea de 
3 lei/km inclusiv TV A pe timp de zi sau pe timp de noapte; 

(2) Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă maximal unic 
aprobat, stabilindu-se valoarea de 3 lei inclusiv TVA; 

(3) Tariful orar de staţionare exprimat în lei/oră se determină astfel încât 
raportul dintre acesta şi tariful de distanţă maximal unic, exprimat în lei/ km să fie egal cu 
10, care este valoarea limită a vitezei de comutare, exprimată în Km/oră şi se stabileşte la 
valoarea de 30 lei/oră inclusiv TVA; 

Art. 2. - (1) Se modifică Anexa nr. 4 din Regulamentul privind organizarea şi 
executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim taxi şi în regim de 
închiriere în oraşul Şuftea, aprobat prin H.C. L. nr. 55 din 26.11.2008. 

(2) ln aplicarea prevederilor alin. (1 ), se împuterniceşte Primarul oraşului 
Buftea pentru semnarea Anexei nr. 4 la Regulamentul privind organizarea şi executarea 
serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim taxi şi în regim de închiriere în 
oraşul Buftea, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de 
specialitate, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, transportatorilor autorizaţi la 
nivelul U.A.T Buftea şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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