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Consiliul Local al Municipiului Sfdntu Gheorghe

HOTARAREA NR. 25912016

privind declanqarea procedurii de departajare pentru atribuirea a 13

autoriza{ii taxi disponibile pentru tranBportul de persoane in regim de taxi

Consiliul Local al municipiului Sfdntu Gheorghe, in gedinfi ordinari;
Avind in vedere Raportul de specialitate nr. 55.293120.09.2016 al Compartimentului

pentru Autorizarea Transportului Public Local din cadrul Prim[riei municipiului SfAntu

Gheorghe;
Av6nd in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public ai

privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd s,i dezvoltare regionalE gi al Comisiei
pentru administralie local[, juridici, ordine public6, drepturile omului, legislalia muncii gi

disciplin6 ale Consiliului local al municipiului SfAntu Gheorghe;
ln baza prevederilor art. 2 gi art. i4^2, alin. (9) din Legea nr. 38/2003 privind

transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, cu modificirile gi complet6rile ulterioare;
In conformitate cu prevederile a*.6lit. E, art.17 alin. (1) lit. a qi art. 22 alin, (1) qi (2)

al Ordinuluinr.356/2007 al ministrului intemelor gi reformei administrative privind aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in
regim de taxi qi in regim de inchiriere;

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d gi alin. (6) lit. a pct. l4 din Legea
nr.21512001 privind administra(ia publici local6, republicat5, cu modificlrile qi completirile
ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (l) qi art. l15 alin. (1) lit. b din Legea nr.21512001 privind
administralia publici local[, republicat6, cu modific[rile qi completlrile ulterioare;

HoTARA$rE

ART. 1. - Se aprobi declangarea procedurii de atribuire a unui num6r de l3 autorizalii
taxi disponibile, pentru executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi, cu

urm6toarele numere de ordine cuprinse in Registrul special de atribuire a autoriza[iilor taxi gi a

copiilor conforme pe tipuri de transport: 008, 012, 043, 053, 055, 063, 084, 085, 096, 178,122,
l3l,132.

ART. 2. - La prima procedurd de atribuire a autoiizaliilor taxi vor participa numai
transportatorii autorizafi inscriqi in lista de aqteptare. Autorizafiile taxi rimase neatribuite dup6

prima procedurl de atribuire, vor fi atribuite intr-o nou[ procedur[ de atribuire, la care poate

participa orice solicitant care este transportator autorizat.
ART. 3. - Comisia de analizare, de aplicare a criteriilor de departajare gi stabilirea

punctajului de departajare privind atribuirea autoriza{iilor taxi va fi numit6 prin dispozilie de

primar.
ART. 4. - Cu aducerea la indeplinire a dispoziliilor prezentei hotdriri se insdrcineaz6

Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcliei
Patrimoniu, din cadrul Prim6riei municipiului Sfdntu Gheorghe.

Sfhntu Gheorghe, la 29 septem
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