ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 169

privind atribuirea unor autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport
persoane in regim de taxi, pe o perioada de 5 ani, calculată de la data eliberării
autorizațiilor
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică la
data de 27.09.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 439/21.09.2018, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul nr. 12832/18.09.2018 și raportul de specialitate nr.
12833/18.09.2018 ale Serviciului de 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 ministrului internelor și reformei administrative nr. 356/2007privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003,
Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 103/31.07.2008, Hotărârea Consiliului
local al orașului Ocna Mureș nr.28/2018, lista de atribuire procedură de autorizare pentru
transportul de persoane în regim de taximetrie nr. 12076 din 30.08.2018, proces-verbal de
afișare nr.12077/30.08.2018 cu ocazia afișării listei provizorii cu autorizațiile atribuite în
procedura de autorizare pentru transportul de persoane în regim de taximetrie, procesulverbal nr 12802/17.09.2018 prin care se constată că nu au fost depuse contestații la lista
cu autorizațiile taxi atribuite afișată în data de 30.08.2018 ;
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 atribuirea unei autorizații taxi pentru realizarea serviciului de
transport persoane in regim de taxi, pe o perioada de 5 ani, calculată de la data eliberării
autorizațiilor, pentru următorii:
NR.
CRT

SC/ PFA

MARCA
AUTOTURISM

NUMĂR
ÎNMATRICU
LARE

PUNCTAJ

1.

SC
CHIRALEX
AUTO SRL
SC
GHERGHEL
TAXI SRL

DACIA LOGAN

AB-93-CAR

DACIA LOGAN

AB-01-GGT

2.

1

NUMĂR
AUTORIZAŢIE
TAXI

23 P

NUMĂR
AUTORIZA
ŢIE
TRANSPORT
26

23 P

28

48

47

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
-

Se comunică la:
Institutia Prefectului- judetul Alba;
Primarul oraşului Ocna Mureş;
Serviciul de Transport Public Local;
Persoanele juridice vizate.

Ocna Mureş, 27.09.2018
.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DAN CIPRIAN TECAR

Tehnored: T.O.M; .Ex:6, .anexe:0
abţineri: 0 .

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

Consilieri in functie:17; prezenti:11; voturi ,,pentru 17” (100%): ; voturi ,,contra”: 0 ;
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