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           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL            

                   
HOTĂRÂREA  NR. 256 

privind modificarea art. 41 alin 10 din anexa 1 a HCLOM nr 103/2008 
 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data 
de 22.12.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1395/ 15.12.2016 de către primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler. 
           Având în vedere referatul nr 21.210/15.12.2016, raportul nr.21209/15.12.2016 și adresa nr 
21.211/15.12.2016 întocmite de către Serviciul Poliția Locală, avizul favorabil cuprins în adresa nr 
28842 din 15.12.2016 a Poliției orașului Ocna Mureș, avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate din Consiliul local coroborate cu Legea nr 38/2003 privind transportul în regim de taxi 
și în regim de închiriere cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 356/2007 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, Ordinul nr 207/2007 al 
Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul 
serviciilor de transport public local, O.U.G. nr. 195/2002, actualizată, O.G.R nr 43/1997 privind 
regimul drumurilor, actualizată; 
          În temeiul art. 36 alin. (2) litera c), alin.(6) lit.a) pct.19, art.45, art.115 alin. (1) litera b) din 
Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1: Se  modifică și se completează art.41 alin.(10) din Regulamentul  privind organizarea 
și executarea serviciului public de transport personae în regim de taxi în orașul Ocna Mureș 
aprobat prin  HCLOM nr 103/2008, alineat care va avea următorul cuprins: 
         ”ART.41... 
         (10) Se stabilesc locațiile stațiilor de taxi după cum urmează:    

- str. Axente Sever, pe sensul de circulație Spital-Centru, în dreptul Bisericii Greco-Catolice-10 
locuri; 

- str. Mălinului, lângă podul de peste râul Mureș- 4 locuri; 
- str. Lungă, bl. 29, în cartierul Uioara de Sus-3 locuri; 
- str. Nicolae Iorga, între Biserica Greco-Catolică și fosta Policlinică-5 locuri; 
- str. Nicolae Iorga, în fața bl.34 - 5 locuri; 
- Gara Războieni- 3 locuri”. 

           

          Art. 2: Cu ducerea la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 
oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu. 
               

              Se comunică la: 
 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 
 -Primarul orasului Ocna Mures,  

-Poliția orașului Ocna Mureș; 
            -Serviciul Poliția Locală;                                                   Ocna Mureş, 22.12.2016 
                                                                                                           
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ, 
 BACIU IOAN                    PANDOR NICUȘOR 
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