ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.119
privind modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și executarea
serviciului public de transport persoane în regim taxi aprobat prin HCLOM nr. 103/2008,
anexa nr. 1
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.06.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 410/23.06.2017, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,
Având în vedere referatul nr.9143/12.06.2017 și raportul de specialitate nr. 10040/26.06.2017
ale Serviciului Transport Public Local, coroborate cu avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, Legea nr. 38/2003 privind transportul în
regim taxi și în regfim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr 356/2007
al ministrului Internelor și reformei administrative nr 356/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în
regim de închiriere;
În temeiul: art. 36, alin 9, art.45, și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art1. Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si executarea
serviciului public de transport persoane in regim de taxi aprobat prin HCLOM nr. 103/2008,
anexa 1, astfel:
a) Art. 9 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 9 Numarul maxim de autorizatii permanente pentru executarea serviciului de transport
persoane in regim de taxi se majoreaza de la 40 la 52. Acest numar se stabileste pentru o perioada
de 5 ani incepand cu data de 01.07.2017”.
b) Art. 17 din Regulament se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 17 Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la procedura
de atribuire a autorizatiilor taxi, in termen de maxim 10 zile comisia de atribuire va analiza
cererile si documentele depuse, va aplica criteriile de departajare si punctajele corespunzatoare si
va stabili transportatorii autorizati care vor primi autorizația respectiva”.
Art.2. Dupa articolul 17 din Regulament se introduce un nou articol, 17 1 , care va
avea urmatorul cuprins:
,,art. 17 1 Termenul legal de contestatie a punctajului acordat conform criteriilor d e
departajare este de 5 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului atribuirii prin
afisare la sediul institutiei. Termenul de solutionare a contestatiei de catre o comisie
numita in acest scop este de 10 zile calendaristice de la primirea acesteia”.
Art.3. Se constituie comisia de atribuire a autorizatiilor taxi prevazuta la art. 17 din
regulament in urmatoarea componenta:
1. Podariu Pavel Gligor – viceprimarul orașului Ocna Mureș- președinte ;
2. Potinteu Vasile- sef birou achizitii publice, evidența domeniului public si privat-membru ;
3. Man Mihaela- inspector – Serviciu transport public local-membru;
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Art.4. Se constituie comisia de analiza si solutionare a contestatiilor prevazuta la art.
17 din regulament in urmatoarea componenta:
1. Nicoara Florin – Director executiv-președinte ;
2. Olariu Iakab Iulian- consilier — Cabinet primar-membru;
3. Dragan Mirela - consilier superior- Directia juridica-compartiment administratie
publica , relatia cu consiliul local-membru;
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Art.5. Se stabilesc pentru atribuire, conform art. 13 lit a din Regulament si a art. 17 alin 1
lit a din Ordinul 356/2007 al ministrului Internelor și reformei administrative, un număr de 14
autorizatii taxi care au urmatoarele numere de ordine in registrul special de atribuire a autorizatiilor
taxi si a copiilor conforme: 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Art.6: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește
primarul orașului Ocna Mureș, Vințeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul transport public local;
- Dl Podariu Pavel Gligor;
- Dl Potinteu Vasile;
- Dl Nicoară Florin Ovidiu;
- Dl Olariu Iakab Iulian;
- D-na Drăgan Mirela.

Ocna Mures, 29.06.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ARON MARIN

TOM/TOM.Ex.9.Anexe:0.

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în funcţie:17; prezenţi: 15; voturi,, pentru”:15. Voturi ,,contra”: 0. Abțineri: 0.
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