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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016 - Zalâu , Piaţa luli U Maniu nr.3. Judieţul Sâiaj •
Telefonr(40)260.61,0550
Fax,(40)260.6618:69
http://wwvv;.zaiausj.ro
©-maii; primaria@zalausj.ro

AVIZAT,
SECRETA^JGENERAL

PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 230 din 2^08.2019 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 Comunitare 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 Taximetr^tilor 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 m. 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 ^ 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. 1, 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”
"împotrivă”
"abţineri”

CoiM '
PRIMAR,
Ionel Ciunti
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sâiaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http ://www .zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro

Nr. 79979/12.11.2021

Referat de aprobare
a 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

Prin adresa nr. 45/29.04.2021 a SC MANAGER SRL, înregistrată la Primăria municipiului Zalău cu
. 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 răspunsul 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 municipiului 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
■aplicarea 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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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. Bl20 -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 Cluj 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.

I

Total: 126 locuri
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Figure 2 Plan de semnalizare pentu amenajare staţie taxi - în faţă la RESTAURANT GLAMOUR -
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj
Telefon: (40)260.610550
Fax.(40)260.661869
http://www.zalausj.ro
e-mail: primaria@zalausj.ro
DIRECŢIA TEHNICĂ/ SERVICIUL MSCUP
DIRECŢIA ECONOMICA
Nr. 80557/15.11.2021

Raport de specialitate
privind propunerea de aprobare a proieetului de hotărâre pentru modifiearea 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

%Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 79979/12.11.2021 - elaborat de primar;
- Proiectului de hoţărâre 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
^^unicipiului 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 municipiului 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 funcţiune 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 mxmcipiului Zalău cu 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 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 generat, precum Restaurantul Glamour 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
^^ropusă 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:

t

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 Cpsmin Curea

Director executiv,
ec. Mariana C^buş

\

ANEXA NR. 1
la referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiliului
Local nr. 230/29.08.2019 privind 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 Cluj 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.
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Total: 126 locuri
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inspectoratul DE POLIŢIE JUDEŢEAN SĂLAJ

NESECRET

POLIŢIA MUNICIPIULUI ZALĂU
BIROUL RUTIER

Nr. 160033 din 30.08.2021
Ex. nr.

:

MUNICIPIUL ZALĂU-PRIMAR
“în atenţia Direcţiei Tehnice
Mun. Zalău, Piaţa luliu Maniu, nr. 3, jud. Sălaj

t
1

Cu Stimă,

î. ŞEFUL POLIŢIEI MUNICI^ULUI ZALĂU
Inspector primpal deffoliţie

j

t

^CRĂCIUN S^LIA^ETRU
••H-.

Ara»
’ i

-,N

ŞEFUL BIROULUI RUTIER
Comisar şefd^omie

mun.

OLTEAN BOGDA

M’

NIEL

/

Zalău, str.Tudor Vladimirescu nr. 14/A,
telefon ; 0260/661285/interiof 20282, Fax: 0260/612786
O/Documente/adrese.doc.B.O. - 2 exempi
E-tiail circulatieOsi.Dolitiarnmana m
Cod poştal; 4S0067
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M U N1C1PIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPl^OU ZALĂU
Nr. dfi înregistrare
Ziual'b lunr Ob........

CAMERA TAXIMETRISTILOR DIN JUD.

anul .XO.!)A

SALAJ

ZALAU,FABRICII,NR, 1 BIS, JUD SALA
SI DISPECERATELE PRO TAXI SI ALO TAXI &

PRO TAXI SRL
NR.1/12.2021

CĂTRE,

!

I

primăria municipiului

ZALAU

Prin prezenta va informam ca suntem de acord
cu solicitarea SC MENEGFR <;ri
.înregistrata la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU
pentru infintarea unei statii de
aşteptare taxi.

#

preşedinte

DOMUTA NICQLA^
r

!ţp;.

'N

\

CTS V

■ municipiul ^-ALĂU
&

PRIMÂR i A MUN
Nr. da îorcpiHtrarc .,.r.9.^.§.... « .
SC MANAGER SRL

Nr. /}5"din

0^ - SoO-l
Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALAU

In atentia Domnului Primar dr. Ciunt Ionel

Domnule Primar,

l

Având in vedere preocupările Primăriei Zalau in ceea ce priveşte Mobilitatea Urbana, cu
respect va solicitam amenajarea unei Statii TAXI in fata Complexului Manager, vis-a-vis de
Parcarea Centrala din spatele Primăriei.
Cunoscând fa,ptul ca in aceasta zona se va pune (in aceasta toamnă) in funcţiune si
Centrul Wellness Manager si numărul cetăţenilor care va tranzita zona (inclusiv in relaţia cu
Primăria) va creste simţitor, consideram justificata aceasta solicitare.
Menţionam faptul ca exista in fata Complexului Manager, banda de rezerva (a-3-a)
necesara statiei de TAXI, doar marcajul mai trebuie realizat, actualmente banda fiind ocupata de
maşini parcate ilegal.
Mulţumim anticipat pentru intelegere si suport!

Administrator unic.
Dr.ec.Vasile Padurean

From;
Sent:
To:
Cc;
Subjectţ

Primăria <primaria@zalausj.ro>
13/12/2021 07:41
CRP1*Centrul de Relaţii cu Publicul
ciurterodica@zalausj.ro
FW; în atenţia dnei Ciurte Rodica

MUNICIPIUL ZALĂU
1
LĂU'
PRIMÂRIAMUNI
Nr. da ţKrcgistrarc
7a\x4.^ îuna

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
450016-Zalău, Piaţa luiiu Maniu nr.3, Sălaj
Telefon (40)260.610550; Fax (40)260.661869
www.zalausj.ro
PROTEJEAZĂ NATURAI
A/L/ printa acest e-mail decât dacă este neapărat necesar!
From: Alin Guler <alin.guler81@gmail.com>
Sent: 10 December 2021 20:22
To: primaria@zalausj.ro
Subject: în atenţia dnei Ciurte Rodica
Bună ziua,
în legătură cu PROIECT DE HOTĂRÂRE/)nv//îrf modificarea Anexei nr. 8 a Hotărârii Consiiiuiui Locai nr. 230 din
29.08.20J9 privind aprobarea noului Regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciuiui public de transport în regim
de taxi pe raza Municipiului Zalău, aflat în transparenţă decizionaiă, doresc să fac următoarea propunere/sugestie:
-scoaterea din anexa nr. 8 a Regulamentului a staţiei de la poziţia nr. 12 -Str. 22 Decembrie 1989- Casa de Cultură
Municipală -3 locuri, întrucât după finalizarea lucrărilor de modernizare a străzii, cele 3 locuri destinate staţiei de taxi nu mai
există, ele fiind înlocuite cu locuri de parcare, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi. în plus, din discuţiile cu unii şoferi de taxi
acele locuri erau foarte rar folosite, existenţa lor nejustificându-se, fiind prea aproape de staţia de taxi din faţa Clădirii
Transilvania, iar înfiinţarea celor 3 locuri de staţionare din faţa Restaurantului Glamour(la mai puţin de 300m distanţă) le vor face
şi mai "neatractive” şi ”nerentabile” pentru şoferii de taxi.

Cu respect.
Alin Guler
tel. 0741043381
mail. alin.euler81@Email.com

1
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MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR
450016-Zalâu, Piaţa luliuManiu nr.3, Judeţul Sălaj
Fax.{40)260.661869
Telefon: (40)260.610550
e-mail: primaria@zalausj.ro
http://www.zalausj.ro

DIRECŢIA TEHNICĂ/S.M.S.C.U.P.
Nr. 87804/13.12.2021

Către
dl. Alin Guler
e-mail: alin. guler81(@gmail.com

Referitor: Propunerea cu privire la desfiinţarea staţiei de aşteptare taxi, situată pe str. 22 Decembrie
1989 (adiacentdCasei Municipale de Cultură)
Referitor la propunerea dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 87581/13.12.2021, cu
privire la desfiinţarea staţiei de aşteptare taxi, situată pe str. 22 Decembrie 1989 (adiacentă Casei Municipale
de Cultură), vă comunicăm următoarele:
1.Conform proiectului „Pietonizare strada Unirii”, proiect aflat in faza PAC+PT (proiect pentru
autorizare de construire + proiect tehnic), cuprins in contractul de finanţare
proiectului “Mobilitate Urbană Durabilă Zalău 2023” - etapa II,

prin POR 2014-2020 a

urmeaza a se realiza lucrări de

reamenajare a Pieţei luliu Maniu si a străzi Unirii, astfel incat staţiile taxi nu vor putea fi utilizate la
capacitate pe perioada execuţiei lucrărilor care se estimează sa se deruleze incepand cu primavara 2022,
pana in 2023.
2.Prin proiectul de modernizare a străzii 22 Decembrie 1989 s-au amenajat locuri de parcare, fara a
fi desfiinţate cele 3 locuri de aşteptare taxi, ca urmare acestea vor fi semnalizate corespunzător.
în concluzie, consideram ca în această etapă nu este oportună desfiinţarea staţiei de aşteptare taxi de
pe str. 22 Decembrie 1989, care va prelua o parte din taximetrele ce staţionează, momentan, în staţiile de
aşteptare de pe str. Unirii şi Piaţa luliu Maniu.
Vom reanaliza propunerea dumneavoastră după recepţia lucrărilor cuprinse în proiectul „Pietonizare
str. Unirii”, ţinând cont de situaţia existentă la momentul respectiv.

Cu deosebita stima.

DIRECTO^XECUTIV,
ing. Dănuţ Gosmin Curea

DT|SMSajP/R:C/NMI/2ex

