
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA

ORAŞUL BOLDEŞTI – SCĂENI
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr.67, tel: 0244-211363, fax: 0244-211287,

e-mail: pbs@opticnet.ro
Nr.8536/15.04.2021

ANUNȚ  PRIVIND  CONSULTAREA  PUBLICĂ

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Boldeşti-Scăeni, cu sediul în oraşul
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr. 67, judeţul Prahova, iniţiază procedura de
consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările
ulterioare, cu privire la „Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor privind
desfăşurarea activității de transport în regim de taxi pe raza oraşului Boldeşti-
Scăeni”, iniţiat de către domnul viceprimar Dincă Florin-Ionuț.

Persoanele interesate pot consulta Proiectul de hotărâre atât la sediul Primăriei
oraşului, zilnic, de luni până joi între orele 8.00-15.30, iar vineri între orele 8.00 -
12.00, cât şi pe Monitorul oficial al oraşului  existent pe pagina de internet a
primăriei, „Alte documente” lit. d). Cetățenii care doresc sa facă propuneri,
observații, puncte de vedere privind acest proiect, o pot face în scris la adresa: Oraşul
Boldeşti-Scăeni, Calea Unirii, nr. 67, judeţul Prahova. Materialele transmise vor purta
mențiunea ,,Recomandare” la „ Proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor
privind desfăşurarea activității de transport în regim de taxi pe raza oraşului
Boldeşti-Scăeni”.

Ultima zi de depunere a propunerilor şi sugestiilor scrise este data de
27.04.2021.

Persoana de contact: Soroiu Oana Mariana, inspector control comercial şi
transport local, telefon: 0244/211363.

PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL,

BUCUROIU CONSTANTIN                             TUDOR FLORINA NELI



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/28.05.2019 pentru aprobarea
reglementărilor privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi pe raza

orașului Boldeşti-Scăeni

Având în vedere:
- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8533/15.04.2021, prin care viceprimarul

oraşului Boldeşti-Scăeni propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/28.05.2021;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr.

8534/15.04.2021;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 81/28.05.2021 pentru aprobarea reglementărilor

privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi pe raza orașului Boldeşti-Scăeni;
- Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu

modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Legii nr.38/2003;
- avizul secretarului general înregistrat sub nr. 8535/15.04.2021; ;
- avizul comisiei de specialitate nr.2 - administrarea domeniului public şi privat,

gestionarea serviciilor de interes local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139 alin. (1)  şi
ale art. 196 alin. (1) lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni adoptă prezenta hotărâre:

Art.I. Anexa nr.2 la hotărâre -Situaţia locurilor de așteptare pentru taxiuri - se
înlocuieşte cu Anexa  la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.81/28.05.209 pentru
aprobarea reglementărilor privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi pe raza
orașului Boldeşti-Scăeni, rămân neschimbate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
.............................. CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI

Boldești-Scăeni, 15.04.2021
Nr. 61/PROIECT



R O M Â N I A
JUDEŢUL  PRAHOVA
ORAŞUL BOLDEŞTI - SCĂENI
CONSILIUL  LOCAL
Nr.8535 /15.04.2021

A  V  I  Z

- asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor privind desfăşurarea activităţii de transport

în regim de taxi pe raza oraşului Boldeşti-Scăeni

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general al oraşului Boldeşti-Scăeni, analizând
proiectul de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/28.05.2019
pentru aprobarea reglementărilor privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi
pe raza orașului Boldeşti-Scăeni, am constatat că acesta a fost iniţiat cu respectarea
prevederilor legale, având drept temei Legea nr. 38/2003 - privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul  nr.
356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.38/2003.

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 243, alin (1)  lit. „a” din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil acest proiect.

SECRETAR GENERAL,
Tudor Florina Neli



Nr.8533/15.04.2021

REFERAT

Subsemnatul Dinca Florin Ionut, viceprimar al Oraşului Boldeşti-Scăeni, supun spre
analiză Consiliului Local Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor privind desfășurarea  activității de
transport în regim de taxi pe raza orașului Boldeşti-Scăeni.

În  baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 38/2003-privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare şi a ordinului nr.356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr.38/200, vă prezint următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81/28.05.2019, au fost aprobate reglementările
privind desfășurarea activității de transport în regim de taxi.

Activitatea de transport în regim taxi este un serviciu de utilitate publică de interes
local prin care se realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor în condiţii de
siguranţă pe raza oraşului. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor dar şi al transportatorilor,
pentru a se asigura fluidizarea circulaţiei în zonele centrale ale oraşului (centrul civic
Boldeşti şi zona Omnia Scăeni) este necesară reamplasarea locurilor de parcare taxi în alte
zone ale oraşului.

Prin Referatul înregistrat sub nr. 8354/14.04.2021 arhitectul şef, învocând disconfortul
rutier din centrul oraşului, propune iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliu pentru a se
modifica anexa nr. 2 – cu locurile de parcare taxi- astfel încât să se reamplaseze aceste locuri
în zone mai puţin aglomerate.

Faţă   de   cele   prezentate   mai  sus,  propun  aprobarea modificarea  Hotărârea
Consiliului Local nr. 81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor privind desfășurarea
activității de transport în regim de taxi pe raza orașului Boldeşti-Scăeni, anexa nr. 2 se va
înlocui cu anexa la prezentul referat.

În speranţa aprobării vă mulţumesc anticipat!

VICEPRIMAR,
DINCĂ FLORIN-IONUȚ

Consiliului Local al Oraşului Boldeşti-Scăeni



NR.8534/15.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnata Soroiu Oana, inspector în cadrul Primăriei orașului Boldești-Scăeni,
analizând Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
81/28.05.2019 pentru aprobarea reglementărilor privind desfășurarea  activității de transport
în regim de taxi pe raza orașului Boldeşti-Scăeni, am constatat următoarele:

-prin HCL nr.81/28.05.2019 s-au aprobat reglementările privind desfășurarea activității
de transport în regim de taxi.

-datorită problemelor care au apărut în timpul gestionarii acestei activităţi şi pentru
armonizarea prevederilor hotărârii cu cerințele actuale referitoare la aspectul urbanistic şi
pentru descongestionarea zonelor centrale ale localității sunt necesare modificări la Anexa
nr.2 la HCL nr.81/28.05.2019, in sensul identificării unor noi locuri de așteptare taxi.

Pentru a elimina aceste probleme, prin Proiectul de hotărâre sus menționat, se propun
următoarele modificări la ANEXA nr.2- Situația locurilor de așteptare pentru taxiuri:
-la nr. crt.1, coloana 2 se inlocuieste cu: CENTRU BOLDEŞTI-INTRAREA PIETII(VIS-À-

VIS DE PIAŢĂ)
-la nr. crt.4, coloana 2 se inlocuieste cu: CENTRU SCĂENI-STR.VICTORIEI(ZONA
GOSTAT).

Faţă de cele mai sus menționate, consider că inițierea acestui Proiect de hotărâre este
necesară şi oportună.

ÎNTOCMIT,
Soroiu Oana



ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR…………/………..

SITUATIA LOCURILOR DE ASTEPTARE PENTRU TAXIURI

Nr.
Crt.

Locuri de aşteptare pentru taxiuri Nr. locuri Numărul de
ordine al
locului de
aşteptare

1. CENTRU BOLDEŞTI
-INTRAREA PIETII-

(VIS-À-VIS DE PIATA)

10 1-10

2. CALEA UNIRII
(ZONA EGEEA PROD)

12 11-22

3. CALEA UNIRII
(ZONA MAGAZIN VÂRTEJ)

4 23-26

4. CENTRU SCĂENI-
STR.VICTORIEI(ZONA GOSTAT)

3 27-29

5. GARA SCĂENI 4 30-33
6. BISERICA BALACA 2 34-35
7. SECIU

(STR.PRINCIPALĂ-CĂMIN
CULTURAL)

1 36
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