Formular de înscriere în baza de date a persoanelor interesate de consultare
Prin completarea formularului sunteți de acord să primiți informări cu privire la activitatea de elaborare a
deciziilor la nivelul instituției noastre. Informările vor fi transmise numai pe e-mail. Pentru informații
suplimentare, vă stăm la dispoziție la e-mail info@primariahd.ro telefon 0254 716322, interior 225,
persoană de contact Toma Valerica – responsabil pentru relația cu societatea civilă, Serviciul Informații
pentru Cetățeni și Relații Publice.

Prenume*
______________________________
Nume*
______________________________
Nume organizație
___________________________________________________________
În calitate de
reprezentant operator de transport public local de persoane în regim de taxi
reprezentant organizație societate civilă
reprezentant societate comercială
persoană fizică
altele

Telefon*
_______________________________
E-mail*
_______________________________
Mesaj pentru organizatori

NOTĂ!
Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Prezentul formular se retransmite prin e-mail la info@primariahd.ro sau prin fax, la 0254 716087.
Această anexă este disponibilă și în format editabil: Descarcă

Model de formular pentru colectare de propuneri
Informații solicitate:
Nume organizație _______________________________________________________
Scopul organizației/grupului sau domeniul de activitate al firmei
______________________________________________________________________
Nume _________________________
Prenume _______________________
Funcție ________________________
E-mail _________________________
Telefon ________________________
Adresă de corespondență ________________________________________________
Propunerea modificării proiectului de hotărâre
Nr.
art.
Art.1 (1)

(2)

(3)
(4)

Art.2

Art.3 (1)

Text proiect de hotărâre inițial
Aprobă modificarea tarifului de distanță
maximal unic, pentru serviciile de
transport public local de persoane în
regim de taxi în municipiul Hunedoara,
pe timp de zi, stabilindu-se valoarea de
2,90 lei/km, inclusiv TVA.
Tariful de distanță pe timp de noapte nu
va fi mai mic decât tariful de distanță pe
timp de zi și nu poate fi mai mare cu
mai mult de 50% față de tariful de
distanță maximal unic pe timp de zi.
Tariful de pornire va fi egal cu tariful
de distanță maximal unic aprobat.
Tariful orar de staționare exprimat în
lei/oră se va determina astfel încât
raportul dintre acesta și tariful de
distanță maximal unic, exprimat în
lei/km să fie egal cu 10, care este
valoarea limită a vitezei de comutare,
exprimată în Km/oră.
Nivelul tarifului de distanță utilizat de
către transportatorii autorizați, care
efectuează transport public local de
persoane în regim de taxi nu poate fi
mai mic decât totalul cheltuielilor
realizate în medie în ultimul an de
activitate la care se adaugă o cotă de
profit rezonabilă și nu poate fi mai mare
decât tariful de distanță maximal unic,
aprobat.
Tarifele utilizate pe timp de zi și pe
timp de noapte, de către transportatorii
autorizați, care efectuează transport
public local de persoane în regim de
taxi, vor fi trecute într-o listă, afișată în
interiorul taxiului, la vedere, astfel încât
să poată fi consultată de către client,
purtând obligatoriu ștampila Primăriei
Municipiului Hunedoara. Modelul și
dimensiunile listei, precum și modelul

Propuneri reformulare din partea
publicului

Argumentarea din partea
publicului

(2)

Art.4

Art.5

Art.6

cererii pentru vizarea listei de tarife
sunt prevăzute în Anexa la prezenta
hotărâre.
Tarifele utilizate pe timp de zi și pe
timp de noapte, de către transportatorii
autorizați, care efectuează transport
public local de persoane în regim de
taxi, vor fi aplicate pe portierele din față
ale taxiurilor, prin înscrisuri având
dimensiuni, astfel încât să fie vizibile
de la distanța de minim 5 metri.
Cu data intrării in vigoare a prezentei
hotărâri se abrogă art. 37 alin. (1) din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.
25/2008
pentru
aprobarea
Regulamentului privind activitatea de
transport în regim de taxi și în regim de
închiriere.
Prezenta hotărâre se poate contesta de
cei interesaţi la instanţa competentă, în
termenul prevăzut de lege.
Prezenta
hotărâre
se
comunică
Prefectului
Judeţului
Hunedoara,
Primarului,
Secretarului,
Administratorului public, Serviciului
Administrație publică Locală și
Autoritate tutelară, Direcției Tehnice,
Direcţiei Economice, Compartimentului
pentru
Monitorizarea
serviciilor
comunitare
de
utilități
publice,
Compartimentului
Audit
Intern,
Compartimentului
Informatică
și
tehnică de calcul, Biroului Comunicare,
promovare, imagine și Camerei
Operatorilor de Taxi din România Filiala Hunedoara.

Alte idei/sugestii/comentarii:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Menționăm că toate sugestiile făcute pentru textul de proiect de hotărâre vor fi făcute publice, fiind
parte dintr-un proces dedicat transparenței decizionale.
Doriți ca numele dvs să fie asociat cu aceste propuneri sau doriți ca propunerile înaintate să fie
anonime?
Datele de contact nu sunt făcute publice.
Doresc să fie menționat numele organizației/numele persoanei fizice (după caz)
Doresc să fie anonime

NOTĂ!
Această anexă este disponibilă și în format editabil: Descarcă
Prezentul formular se retransmite prin e-mail la info@primariahd.ro sau prin fax, la 0254 716087.

