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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  564 

din  12.12.2019 

 

pentru modificarea H.C.L. 347/21.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi executare a transportului în regim de taxi în municipiul Galați, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 615/02.12.2019  

 

Consiliul Local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

12.12.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364239/03.12.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul de specialitate nr. 1364272/03.12.2019, al Direcţiei 

Servicii Comunitare de Utilități Publice; 

 Având în vedere avizul Comisiei pentru servicii publice, gospodărie comunală, 

comerţ şi privatizare; 

 Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administraţie publică locală, 

drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, relaţii cu cetăţenii şi apărarea ordinii publice; 

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2), art. 13 lit. „a”, lit. „k”, art. 14^2 alin. 

(8) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 6, lit. „c”, lit. „h”, lit. „i” din anexa la Ordinul 

Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 privind 

transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 3 din Legea 37/2018 privind promovarea 

transportului ecologic; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „n” 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. I – Anexa 3 la Regulamentul de organizare şi executare a transportului în 

regim de taxi în municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. 347/21.06.2018, cu modificările 

și completările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. II – Articolul 24 din Regulamentul de organizare şi executare a 

transportului în regim de taxi în municipiul Galaţi aprobat prin H.C.L. 

347/21.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„Art. 24 

(1) Transportatorul autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, voluntar, 

autovehiculul deținut pentru care a obținut o autorizație taxi cu un alt autovehicul în 

unul din următoarele cazuri: 

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, 

deteriorării, furtului sau a suferit o daună totală. Furtul sau dauna totală vor fi 

dovedite, după caz, cu documente ale instituțiilor abilitate respectiv poliție sau 

societate de asigurare; 

b) autovehiculul a fost casat prezentându-se certificat de distrugere; 

c) autovehiculul a fost înstrăinat prezentându-se contract de vânzare 

cumpărare; 

(2) Condiții cumulative care trebuie îndeplinite la înlocuirea unui autovehicul: 

a) autovehiculul înlocuitor să nu fie mai vechi decât autovehiculul înlocuit; 

b) autovehiculul înlocuitor să nu fie mai vechi de 5 ani; 

c) înlocuirea se va putea face cu autoturisme cu motoare cu ardere internă 

EURO 6 sau superior, hibrid sau electric; 

d) în toate cazurile de înlocuire se va avea în vedere ca la autoturismul 

înlocuitor să se păstreze sau să se depășească tipul de propulsie al autoturismului 

înlocuit după cum urmează: 
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Propulsie autovehicul 

înlocuit 

Propulsie autovehicul 

înlocuitor 

Motoare cu ardere internă 

EURO 5 / EURO 6 

- Motoare cu ardere internă 

EURO 6 sau superior 

- HIBRID EURO 6 sau 

superior 

- ELECTRIC 

HIBRID EURO 5 / EURO 6 

- HIBRID EURO 6 sau 

superior 

- ELECTRIC 

ELECTRIC ELECTRIC 

 

e) în cazul înlocuirii unui autovehicul adaptat transportului persoanelor cu 

dizabilități locomotorii, autovehiculul înlocuitor va păstra această adaptare și va 

respecta cerințele de mai sus privind propulsia; 

f) începând cu anul 2020, societățile de taxi vor achiziționa mijloace de 

transport călători acționate prin tehnologii verzi de tipul Electric, Hybrid, Hydrogen 

(FCV) în proporție de 30% din necesarul de achiziții viitoare.” 

Art. III – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. IV – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretar General, 



Anexa la HCL 564/12.12.2019 
 

 
 

CRITERII SI PUNCTAJE 
 

Transportator: ________________________________ 

Nr. înmatriculare auto: _________________________ 
 

1.  

VECHIME AUTOVEHICUL 

0 ani 8 pct.  

1 an 6 pct.  

2 ani 4 pct.  

3 ani 2 pct.  

4 ani 1 pct.  

5 ani 0 pct.  

2.  

NORMA EURO 

ELECTRIC 50 pct.  

HYBRID 25 pct.  

EURO 6 ŞI SUPERIOR 3 pct.  

3.  

AER  CONDITIONAT 
DA 3 pct.  

NU 0 pct.  

4.  

AIRBAG 
Peste 4 5 pct.  

4 3 pct.  

2 1 pct.  

0 – 1 0 pct.  

5.  

VOLUM PORTBAGAJ 

Sub 700 litri 1 pct.  

Peste 700 litri 0 pct.  

Anexa 3 la Regulament 



 

 

 

 

ATENŢIE: Completarea fişei de criterii şi punctaje are caracterul unei declaraţii 
pe propria răspundere. Punctajele aferente criteriilor completate în această fişă 
nu se compensează între ele ci trebuie respectate întocmai. 
 

 

DATA:                                                                                SEMNATURA: 
 

Preşedinte de şedinţă, 

 

6.  

EFORT  INVESTITIONAL 

PROPRIETATE / LEASING 2 pct.  

GARANTIE 0 pct.  

7.  

AUTOVEHICUL ADAPTAT TRANSPORTULUI 
PERSOANELOR CU DIZABILITATI LOCOMOTORII 

DA 25 pct.  

NU 0 pct.  

8.  

VECHIME TRANSPORTATOR 

Peste 5 ani 2 pct.  

Sub 5 ani 0 pct.  

9.  

GPS – monitorizare flotă 

DA 2 pct.  

NU 0 pct.  

10.  

VECHIME ÎN LISTA DE 
AŞTEPTARE 

Se acordă 1 punct pentru fiecare 2 
luni de aşteptare 

se va calcula automat 

TOTAL  
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