
ROMÂNIA  
 JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT DE  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. ______/________2010;

− Raportul  direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr. 
_____/________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 
întărirea 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

Avizează,

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

  

Nr.______ 
Din  __________2010 



ROMÂNIA  
 JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.______/___________ 2010 

EXPUNERE DE MOTIVE

Potrivit  prevederilor  art.129  din  Legea  nr.  215/2001  republicată, 

modificată şi completată, Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti.

Prin adresa Asociaţiei Taximetriştilor Independenţi din Judeţul Ilfov nr.1/21.04.2010, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.3334/21.04.2010,  s-a adus la cunoştinţă 

situaţia  actuală  a  activităţii  de  taximetrie  la  nivelul  judeţului  Ilfov,  solicitându-se 

încheierea unui protocol în vederea întăririi  regulilor de disciplină pentru  efectuarea 

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

 Situaţia actuală reclamă o intervenţie imediată pentru : 

    - creşterea siguranţei cetăţenilor şi a calităţii serviciilor de transport persoane în 

regim de taxi oferite acestora;

    - garantarea unui mediu de afaceri concurenţial în domeniile de referinţă;

    - întărirea regulilor de disciplină a efectuării activităţilor de transport de persoane, 

propunem 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.

Printre atribuţii, consiliul judeţean hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea 

sau  asocierea  cu  persoane  juridice  române  ori  străine,  inclusiv  cu  parteneri  din 

societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, 

servicii sau proiecte de interes public judeţean şi   cooperarea sau asocierea cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la aso-



ciaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în ved-

erea promovării unor interese comune.
  

Faţă de cele precizate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe 

care îl supunem spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Cristache Rădulescu

VICEPREŞEDINTE,                                                                VICEPREŞEDINTE,

Roman Gheorghe                                                                       Manicea Cristina



ROMÂNIA  
 JUDEŢUL  ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr.______/___________ 2010   

RAPORT

În  conformitate  cu  dispoziţiile  art.91  din  Legea  nr.215/2001  a 

administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, consiliul judeţean 

hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

ori  străine,  inclusiv  cu  parteneri  din  societatea  civilă,  în  vederea  finanţării  şi 

realizării  în  comun a  unor  acţiuni,  lucrări,  servicii  sau  proiecte  de interes  public 

judeţean şi  cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 

ori  din  străinătate,  precum şi  aderarea  la  asociaţii  naţionale  şi  internaţionale  ale 

autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  în  vederea  promovării  unor  interese 

comune.

Potrivit  prevederilor  art.129  din  Legea  nr.  215/2001  republicată, 

modificată şi completată, Judeţul Ilfov are reşedinţa în municipiul Bucureşti.

Prin  adresa  Asociaţiei  Taximetriştilor  Independenţi  din  Judeţul  Ilfov 

nr.1/21.04.2010,  înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.3334/21.04.2010,  s-a 

adus la cunoştinţă situaţia actuală a activităţii de taximetrie la nivelul judeţului Ilfov, 

solicitându-se încheierea unui  protocol  în vederea  întăririi   regulilor de disciplină 

pentru  efectuarea  activităţilor de transport  persoane în regim de taxi, în regiunea 

Bucureşti-Ilfov.



 Situaţia  actuală  reclamă  o  intervenţie  pentru   creşterea  siguranţei 

cetăţenilor  şi  a  calităţii  serviciilor  de  transport  persoane  în  regim de  taxi  oferite 

acestora, garantarea unui mediu de afaceri concurenţial în domeniile de referinţă şi 

întărirea regulilor de disciplină a efectuării activităţilor de transport de persoane  .

Faţă  de  cele  relatate  mai  sus   şi  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în 
vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

Direcţia Economică                                                      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică
  Director executiv                                                                                  Director executiv
   Bogdan Costea                                                                                       Irina Suliman

Direcţia Lucrări Publice 
Director executiv

Gabriel Mihai Constantin

        
                                                                                   Şef Serviciu Juridic-Contencios

                                                                                                        Avizare Legalitate Acte
Adela Steliana Ralea


