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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SIBIU 

ORAŞUL COPŞA MICĂ 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA NR. 24/2020  

 privind aprobarea tarifelor maximale pentru serviciul de 
transport public de persoane în regim de taxi, desfăşurat de 
posesorii de autorizaţii de taxi emise de Primăria oraşului Copşa 
Mică 
  
                Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în 
şedinţa ordinară din data de 30 aprilie 2020, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa 
Mică nr. 2222/2020 şi raportul nr. 2224/2020 întocmit de domnul 
Pop Ioan Sorin, consilier la Compartimentul Gospodărire comunală şi 
Transport, 

Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin (3), lit. ”k”, din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art. 17 alin. (1), lit. 

”m” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art. 49 alin. (1) lit. 

”i”, punctul ”2” din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile art. 9 alin. (2), art. 10, art. 11, alin. (1), art. 13 alin. (1), 
art. 43 din Norma metodologică de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, 
bunuri ori mărfuri în regim de taxi, aprobată prin Ordinul Autorității 
Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 243/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

prevederile art. 6 lit. j) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 
în regim de închiriere aprobate prin Ordinul ministrului internelor și 

reformei administrative nr. 356/2007 şi prevederile art.129 alin.(2) lit. 
„d”, alin.(7) lit. „n” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
         În temeiul  art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă  tariful de distanță maximal unic, pentru 

serviciile de transport public local de persoane în regim de taxi în 
oraşul Copşa Mică, pe timp de zi, stabilindu-se valoarea de 2,55 
lei/km, inclusiv TVA. 
           (2) Tariful de distanță pe timp de noapte este de 2,75 lei/km , 

inclusiv TVA.. 
 Art. 2. Nivelul oricărui tarif de distanţă practicat nu poate 
depăşi tariful de distanţă aplicat. 
            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se însărcineaza Compartimentul Gospodărire comunală şi 
Transport.  
                                              

Adoptata în oraşul Copşa Mică la data de 30 aprilie 2020 
 

 
      Preşedinţe de şedinţa Contrasemneaza 
      Baciu Ioan Secretar general 

                         Şerban Dorin 
 
 
 

Difuzat: 1 ex. Primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. Compartimentul Transport 


