
Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public 

local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi. 

 

Având în vedere prevederile art. II alin. (1) şi (2) din Legea nr. 68 din 26 martie 2008 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, 

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului         

nr. 671/2007, şi al art. 16 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice emite următorul ordin: 

 

Art. I. – Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de 

transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi aprobate prin Ordinul preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 12 decembrie 2007 se completează cu un 

articol nou, articolul 431, cu următorul cuprins:          

                                                 

,,Art. 431 – (1) Administraţiile aeroporturilor vor stabili tarifele maximale pentru transportul 

persoanelor în regim de taxi între localitatea de autorizare şi aeroporturile situate în afara acestora potrivit 

prezentelor norme metodologice. 

(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de aşteptare va fi semnată şi ştampilată 

de administraţia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afişate în exterior şi tarifele cu care operează 

aparatul de taxat.’’ 

 

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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