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HOTĂRÂREA NR. 115/2022 

privind aprobarea modificării  tarifelor practicate la transportul public în 

regim de taxi pe raza orașului Covasna  

 

          Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară din 

data de 5 august 2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (13) din totalul de 17 consilieri aleşi; 
Analizând expunerea de motive a primarului, raportul 

compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate, precum şi 

avizul de legalitate al secretarului general al oraşului. 

Ținând cont de prevederile: 

- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al 

Oraşului Covasna, Judeţul Covasna; 

– Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

– OUG nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea 

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

de închiriere; 

– Ordonanţei de Urgenţă 21/2019 care modifică şi completează Legea 

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere 

– Legii nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local; 

– Ordinului nr.356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 

nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 

– Ordinului nr. 207/2007 al A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de 

transport public local. 

– Ordinului nr. 243/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, bunuri, ori mărfuri în regim de taxi; 

 



             În temeiul art.129 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.7 lit.s, art.139 alin.3  şi 

art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

Cu votul ,,pentru” a 13 consilieri, ,,împotrivă” – consilieri,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă modificarea tarifelor de distanţă practicate la 

transportul public în regim de taxi pe raza orașului Covasna, începând cu 22.08. 

2022,  după cum urmează:  

Tariful minim de 2,5 lei/Km și tariful maxim de 4,5 lei/Km, limite între care 

fiecare operator sau taximetrist independent poate opera liber. 

 

             (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere 

contrară se abrogă. 

 

     Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va 

ocupa Primarul orașului Covasna prin aparatul de specialitate.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează, 

       DR. FÜLÖP CSABA                                 SECRETAR GENERAL 

                                                                          AL ORAȘULUI COVASNA,           

          VASILICA ENEA 
                                                                            


