ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 28

privind completarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului public de transport
persoane în regim taxi în orașul Ocna Mureș, aprobat prin HCLOM nr. 103/2008
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28.02.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 166/22.02.2018, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul nr. 2549/21.02.2018 și Raportul de specialitate nr. 2605/22.02.2018
ale compartimentului coordonare Transport Public Local, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea
nr. 38/2003- privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, actualizată, Ordinul nr.
356/2007- privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003
actualizat;
În temeiul art.36 alin. 2, lit. d) , alin. 6, pct. 19, art.45, alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă completarea Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului
public de transport persoane în regim de taxi în orașul Ocna Mureș, aprobat prin HCLOM nr.
103/2008 , în sensul că art. 16, alin. 4, lit. B) din Anexa nr. 1, privind clasificarea autovehiculului
conform normelor de poluare euro, se completează cu un nou punct- “EURO VI”, urmând ca
solicitanții să obțină la acest criteriu un număr de 8 puncte.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Compartimentul Coordonare Transport Public Local din cadrul Consiliului Local al orașului
Ocna Mureș.
Ocna Mureş, 28.02.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

RED/DACT:NFO
EX: 4; 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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