
H O T Ă R Â R E A Nr.336/2008•••• 
privind stabilirea locurilor de aşteptare sau de staŃionare a taxiurilor de pe raza 

Municipiului Deva 
 

Consiliul local al Municipiului Deva, 
JudeŃul Hunedoara 

 
 Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Deva, domnul 
Mircia Muntean, din care reiese necesitatea aprobării unei hotărâri privind 
stabilirea locurilor de aşteptare sau de staŃionare a taxiurilor de pe raza 
municipiului Deva prin aprobarea listei  locurilor de staŃionare taxi, 

łinând cont de cererea AsociaŃiei Profesionale a Taximetriştilor privind 
necesitatea suplimentării locurilor de aşteptare sau de staŃionare existente în 
vederea desfăşurării în condiŃii optime a activităŃii de transport persoane/bunuri 
în regim de taxi, 
 Având în vedere acordul Inspectoratului de PoliŃie al JudeŃului Hunedoara, 
Biroul SiguranŃa CirculaŃiei pentru Mediul Urban, privind suplimentarea locurilor 
de aşteptare sau de staŃionare,    
 În temeiul prevederilor art.13 lit.”f” din Legea nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, 

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.14 şi ale art.45 
alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. – Aprobă lista locurilor de aşteptare sau de staŃionare a taxiurilor 
după cum urmează: 
- Catedrală - B-dul Decebal – 3 locuri; 
- Opera - B-dul Decebal – 12 locuri; 
- Gară – PiaŃa Gării – 10 locuri; 
- Transilvania – PiaŃa Victoriei – 6 locuri; 
- Spitalul JudeŃean – B-dul 22 Decembrie – 8 locuri; 
- MioriŃa - B-dul 22 Decembrie – 6 locuri; 
- Biserica – Str. DorobanŃilor – 3 locuri; 
- Astoria - IntersecŃia str. N. Bălcescu - str. M. Eminescu – 8 locuri; 
- Bloc Mintia - Str. M. Eminescu – 3 locuri; 
- Orizont – Str. Bejan – 2 locuri; 
- Str. D. Zamfirescu - Vizavi de Sala Sporturilor – 6 locuri; 
- Trident – Str. M. Eminescu – 4 locuri; 
- Str. M. Eminescu - IntersecŃie M. Eminescu-str. Bejan lângă staŃia de autobuz–
2 locuri; 
- Str. Minerului - IntersecŃie str. Minerului - str. Oituz – 2 locuri; 
- Dacia Service - B-dul 22 Decembrie – 2 locuri; 
- Complex Comercial -B-dul M. Kogălniceanu – 2 locuri; 
- Str. A. Iancu - Vizavi de Prefectura JudeŃului Hunedoara – 2 locuri ; 
- PiaŃa Unirii nr.3 - Vizavi de A.S.E. Bucureşti – 2 locuri. 

                                                           
• Hotărârea a fost adoptată cu unanimitatea de voturi a celor 19 consilieri prezenŃi 



 Art.2. – (1) Ocuparea de către autoturismele taxi a mai multor locuri decât 
cele prevăzute la art.1 pentru fiecare locaŃie constituie contravenŃie şi se 
sancŃionează cu amendă de la 100-500 lei. 
             (2) ContravenŃia prevăzută la alin.1 se constată şi se sancŃionează 
de către organele de control abilitate ale DirecŃiei PoliŃia Comunitară din cadrul 
Primăriei Municipiului Deva. 

Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă 
prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.429/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi orice alte dispoziŃii contrare. 

Art.4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 
DirecŃia tehnică prin Compartimentul Monitorizare şi Control ActivităŃi Transport 
Public Local. 
            Art.5. – Hotărârea se comunică: 

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului Municipiului Deva; 
- DirecŃiei Tehnice; 
- Compartimentului Monitorizare şi Control ActivităŃi Transport Public 

Local; 
- AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

UtilităŃi Publice; 
- Inspectoratului  de PoliŃie al JudeŃului Hunedoara; 
- AsociaŃiei Profesionale a Taximetriştilor. 

 
 
 
 

Deva, 12 august 2008 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 
Consilier,                                                                               Secretar, 

         Nicolae Dorin Oană                                        Laura Sârbu 
 


