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MUNICIPIUL ZALĂU
Pf^lMAR
450016 - Zalâu, Piaţa ruliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon; (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@za1ausj.ro

AVIZAT,
SECRETAJ^JGENERAL

PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29(^8.2019 privind
aprobarea noului Regulament privind organizarea şifuncţionarea serviciului public de transport în
regim de taxi pe raza Municipiului Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău:
Având în vedere;
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 79979 din 12.11.2021 şi Raportul de
specialitate al Direcţiei Tehnice - Serviciul Monitorizare Servicii Comimitare de Utilităţi Publice şi al
Direcţiei Economice nr. 80557 din 15.11.2021;
- Solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 28984 din 29.04.2021 a SC
Manager SRL;
-Adresa nr. 31889 din 13.05.2021 a Camerei Taximetriştilor din Judeţul Sălaj şi Adresa nr. 62429
din 08.09.2021 a Inspectaratului de Poliţie Judeţean Sălaj;
-Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
-Ţinând cont de prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere şi Ordinul rir. 356/2007 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilot
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere;
-în conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
-în temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n, art. 139 alin (1) şi art. 196 (1) lit.a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 29.08.2019 privind
aprobarea noului Regulament privind organizarea şifuncţionarea serviciului public de transport în regim
de taxi pe raza municipiului Zalău, conform Anexei nr. I, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică - Serviciul
Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu;
- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Tehnică - Serviciul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice;
- Direcţia Economică;
Voturi:

"pentru”
’Tmpotrivă”
"abţineri"
PRIMAR,
Ionel Ciunt
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primariac^alausj.ro

Nr. 79979/12.11.2021

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre pentru modificarea y4nexe/ nr. 8 Si Hotărârii Consiliului Local nr. 230/29.08.2019
privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în
regim de taxi pe raza municipiului Zalău

Prin adresa nr. 45/29.04.2021 a SC MANAGER SRL, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu
nr. 28984/29.04.2021, se solicită amenajarea unei staţii de aşteptare taxi pe str. Parcului, în apropierea
Complexului Manager, solicitare motivată de punerea în funcţiune a Centrului Wellness Manager în cursul
anului 2021.
Ca urmare a solicitării SC MANAGER SRL, a fost consultată Camera Taximetriştilor Filiala Sălaj
care a transmis răspimsul favorabil nr. 31889/13.05.2021.
De asemenea, s-a obţinut avizul favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj/Poliţia
municipiului Zalău/Biroul rutier, înregistrat la Primăria mxmicipiului Zalău cu nr. 62429/08.09.2021, pentru
amenajarea unei noi staţii de taxi cu 3 locuri de staţionare, pe str. Parcului, în faţa Restaurantului Glamour
din Zalău.
Menţionăm că în zonă se află şi alte obiective de interes general, precum Restaurantul Glamour cu
sală de nunţi, florărie şi cabinete medicale din clădirea Manager, Agenţia de Protecţie a Mediului Sălaj,
Poşta Română. Prin înfiinţarea staţiei de taxi se urmăreşte reducerea folosirii autoturismelor proprietate
personală şi folosirea altor modalitati de transport, mai sustenabile.
Demersurile se vor face ţinând cont de prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere şi de Ordinul nr. 356/2007 de aprobare a normelor metodologice pentru
waplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 136 alin 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi
funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău, conform Anexei nr.
1 la prezentul referat şi solicit Consiliului Local al municipiului Zalău să analizeze şi să hotărască cu privire
la adoptarea acestuia.
Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău
Ionel Ciunt
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X.

ANEXA NR. 1
la referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei m. 8 a Hotărârii Consiliului
Local nr. 230/29.08.2019privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea
serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău

STAŢIILE ŞI LOCURILE DE AŞTEPTARE TAXI
1. Str. Avram lancu - parcarea vis-a-vis de Complexul alimentar - 5 locuri;
2. Piaţa luliu Maniu - în faţa clădirii Transilvania -15 locuri;
3. Str. Unirii - în faţa hotelului Porolissum - 3 locuri;
4. B-dul M.Viteazu - în faţa magazinului Nazareth -10 locuri;
5. B-dul M.Viteazu - în faţa bl. B120 -10 locuri;
6. Str. Armoniei - la Şcoala Gimnazială I. Maniu -10 locuri;
7. Bdul M.Viteazul- zona Astralis - 5 locuri;
8. Str. S. Bămuţiu - intersecţia cu str. G-ral Dragalina - 5 locuri;
9. Str. S. Bămuţiu - vis-a-vis de bl. A4 - 25 locuri;
10. Str. Voievod Gelu - vis-a-vis de benzinăria Mol - 5 locuri;
11. Str. Porolissum - vis-a-vis de Şcoala gimnazială Porolissum - 5 locuri;
12. Str. 22 Decembrie 1989 - Casa de Cultură Municipală Zalău - 3 locuri;
13. Str. Traian - lângă Universitatea tehnică Cluji filiala Sălaj - 3 locuri;
14. Ortelec - centm, lângă şcoală - 5 locuri;
15. Str. Gh. Doja - lângă parcul Brădet - 4 locuri;
16. Parcare Sala Sporturilor - 5 locuri;
17. Parcarea din Piaţa Agroalimentară Centrală - 5 locuri;
18. Str. Parcului - în faţa Restaurantului Glamour - 3 locuri.

Total: 126 locuri
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
h ttp ://wvvw .zala usj .ro
e-mall: primaria@zalausj.ro
DIRECŢIA TEHNICĂ/ SERVICIUL MSCUP
DIRECŢIA ECONOMICA
Nr. 80557/15.11.2021

Raport de spiecialitate
privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii
Consiliului Local nr. 230/29.08.2019privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi
funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău

Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 79979/12.11.2021 - elaborat de primar;
- Proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230/29.08.2019
privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în
regim de taxi pe raza municipiului Zalău;
- Prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi ale Ordinului
nr. 356/2007 de aprobare a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Prevederile art. 136 alin.3, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Urmare a analizării proiectului de hotărâre şi a Referatului de aprobare al iniţiatorului, precizăm următoarele
aspecte:
1. Motivul emiterii proiectului de hotărâre îl constituie modificarea Anexei nr. 8 - Staţiile şi locurile
de aşteptare taxi,'aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului
.Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza
TTiunicipiului Zalău, prin aprobarea înfiinţării unei staţii de aşteptare pe str. Parcului, în faţa
Restaurantului Glamour, având 3 locuri de staţionare.
în prezent, există 17 locaţii aprobate, conform Anexei 8 a sus-menţionatei hotărâri.
Prin adresa nr. 45/29.04.2021 a SC MANAGER SRL, înregistrată la Primăria mimicipiului Zalău cu
nr. 28984/29.04.2021, se solicită amenajarea unei staţii noi de aşteptare taxi pe str. Parcului, în apropierea
Complexului Manager, solicitare motivată de punerea în funcţiime a Centrului Wellness Manager, în anul
2021.
în sensul soluţionării solicitării depuse, a fost consultată Camera Taximetriştilor Filiala Sălaj, care
a transmis răspuns favorabil, înregistrat la Primăria mvmcipiului Zalău cu nr. 31889^3.05.2021.
De asemenea, s-a obţinut avizul favorabil al Inspectoratului de Poliţie Judeţean SălaJ/Poliţia
municipiului Zalău/Biroul rutier, înregistrat la Primăria municipiului Zalău cu nr. 62429/08.09.2021,
pentru amenajarea unei staţii de taxi cu 3 locuri de staţionare, pe str. Parcului, în faţa Restaurantului
Glamour din Zalău, conform Planului de semnalizare pentru amenajare staţie taxi, ataşat raportului.
Menţionăm că în zonă se află şi alte obiective de interes general, precum Restaurantul Gleimour cu
sală de nunţi, florăria din clădirea Manager, Agenţia de Protecţie a Mediului Sălaj, Poşta Română. Prin
înfiinţarea staţiei de taxi se urmăreşte reducerea folosirii autoturismelor proprietate personală şi folosirea
altor modalitati de transport, mai sustenabile.
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Astfel, se vor efectua modificări ale actului normativ, după cum urmează: Anexa nr. 8 a Hotărârii
Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi
funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău.
2. Impactul socio - economic
înfiinţarea staţiei de taxi pe str. Parcului, în faţa Restaurantului Glamour, va avea un impact benefic
asupra utilizatorilor serviciului de taxi din municipiu, ţinând cont de faptul că în zona respectivă se află
obiective de interes public, precum clădirea Manager în care funcţionează o florărie, cabinete medicale şi va
funcţiona centrul SPA, Poşta Română, Restaurantul Glamour - sală de nunţi. Agenţia de Protecţie a
Mediului Sălaj.
Serviciul de taxi va oferi posibilitatea utilizării taximetrelor, reducându-se, astfel, folosirea
autoturismelor proprietate personală.

3. Impactul financiar
Costurile aferente amenajării staţiei de taxi pe str. Parcului se vor raporta la cheltuielile cu marcarea
celor 3 locuri de taxi şi pentru amplasarea indicatoarelor care semnalizează staţia de taxi, respectiv
indicatorul de început de staţie şi indicatorul de final de staţie de taxi.
Marcajele şi indicatoarele staţiei de taxi vor fi executate/amplasate de către SADP, suma totală
propusă pentru realizarea staţiei de taxi fiind estimată la valoarea de 1.000 lei, TVA inclus.
4. Impactul asupra sistemului juidic
Se modifică:
- Anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea noului Regulament
privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului
Zalău.
5. Modul de implementare:
Serviciul de Administrare a Domeniului Public va executa lucrările de marcare a celor 3 locuri de staţionare
taxi şi va amplasa indicatoarele de început şi de final de staţie.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre analiza si aprobarea acestuia, astfel:
1. Modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230/29.08.2019 privind aprobarea
noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciului public de transport în regim de
taxi pe raza municipiului Zalău, conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate, anexa care va
constitui Anexa 8 la HCL 230/29.08.2019.

Director executiv,
ing. Dănuţ Cpmin Curea

Director executiv,
ec. Mariana <^buş

\

ANEXA NR. 1
la referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului
Local nr. 230/29.08.2019privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea
serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului Zalău

STAŢIILE ŞI LOCURILE DE AŞTEPTARE TAXI
1. Str. Avram lancu - parcarea vis-a-vis de Complexul alimentar - 5 locuri;
2. Piaţa luliu Maniu - în faţa clădirii Transilvania -15 locuri;
3. Str. Unirii - în faţa hotelului Porolissum - 3 locuri;
4. B-dul M.Viteazu - în faţa magazinului Nazareth -10 locuri;
5. B-dul M.Viteazu - în faţa bl. B120 -10 locuri;
6. Str. Armoniei - Ia Şcoala Gimnazială I. Maniu -10 locuri;
7. Bdul M.Viteazul- zona Astralis - 5 locuri;
8. Str. S. Bămuţiu - intersecţia cu str. G-ral Dragalina - 5 locuri;
9. Str. S. Bămuţiu - vis-a-vis de bl. A4 - 25 locuri;
10. Str. Voievod Gelu - vis-a-vis de benzinăria Mol - 5 locuri;
11. Str. Porolissum - vis-a-vis de Şcoala gimnazială Porolissum - 5 locuri;
12. Str. 22 Decembrie 1989 - Casa de Cultură Municipală Zalău - 3 locuri;
13. Str. Traian - lângă Universitatea tehnică Cluj filiala Sălaj - 3 locuri;
14. Ortelec - centru, lângă şcoală - 5 locuri;
15. Str. Gh. Doja - lângă parcul Brădet - 4 locuri;
16. Parcare Sala Sporturilor- 5 locuri;
17. Parcarea din Piaţa Agroalimentară Centrală - 5 locuri;
18. Str. Parcului - în faţa Restaurantului Glamour - 3 locuri.

Total: 126 locuri
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