
ROMÂNIA  
 JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

  HOTĂRÂRE

privind asocierea între Consiliul Judeţean Ilfov şi  autorităţile abilitate, conform 
legii, în vederea întăririi  regulilor de disciplină pentru  efectuarea  activităţilor 

de transport  persoane în regim de taxi, în regiunea Bucureşti-Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov
Având în vedere:

-    Adresa Asociaţiei Taximetriştilor Independenţi  din Judeţul Ilfov nr.1/21.04.2010, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.3334/21.04.2010;
− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor înregistrată la Consiliul 

Judeţean Ilfov cu nr.3350 / 22.04.2010;
− Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. 3351 

/22.04.2010;
− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi 

integrare europeană;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul de avizare al Comisiei  de organizare şi dezvoltate  urbanistică,  lucrări 

publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului;
Ţinând seama de prevederile:

- Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local şi ale  Normelor de 
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 aprobate prin 
Ordinul nr.353/2007 al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

- Legii  nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
publicată  în Monitorul Oficial  al  României,  Partea I,  nr.  45 din 28 ianuarie 
2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele măsuri pentru în-
tărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de 
persoane;



În temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. e,  art.91 alin.(6), lit. a, c, art.97 
şi  art.129  din  Legea  nr.215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată, 
modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Judeţean Ilfov cu Consiliul General 
al Municipiului Bucureşti, respectiv  cu Asociaţia  Taximetriştilor Independenţi din 
Judeţul  Ilfov  şi  Asociaţiile  Reprezentative  ale  Taximetriştilor  din  Bucureşti,  în 
vederea  întăririi  regulilor de disciplină pentru efectuarea  activităţilor de transport 
persoane în regim de taxi, în regiunea Bucureşti-Ilfov.

Art.2  În vederea realizării celor prevăzute la art.1, autorităţile menţionate, 
vor încheia un protocol în termen  de 30 de zile, în condiţiile legii.

Art.3 Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  şi 
Directorul Autorităţii  de Transport Ilfov  pentru semnarea protocolului în cauză .

Art.4 Consiliul Judeţean Ilfov prin Autoritatea de Transport Ilfov respectiv, 
autorităţile  abilitate  vor  asigura  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei 
hotărâri .

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

Contrasemnează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

  

Nr.______ 
Din  __________2010 


