ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 109 din 06.08.2007
Privind modificarea H.C.L. nr. 12/31.01.2008 modificată şi completată
privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi
şi a Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport
în regim de taxi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinînd expunerea de motive nr. 12876 din 31.07.2008 întocmită de către
Serviciul Relaţii Publice Protecţie Civilă şi înaintată de Primarul municipiului Roman,
precum şi raportul de specialitate nr. 12877 din 31.07.2008 întocmit şi înaintat de
D.A.P.L.J.C.;
Văzând avizul favorabil nr. 30 din 04.08.2008 al Comisiei de Administraţie
Publică Locală Sport şi Turism, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13210 din
06.08.2008 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de
taxi, modificată prin Legea 265 /2008, şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit.”a”,
pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
În temeiul art. 45, pct. 1 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 12/2008 modificată şi completată
privind înfiinţarea Serviciului public de transport în regim de taxi şi a Regulamentului
de organizare şi executare a transportului în regim de taxi după cum urmează:
- La articolul 14 lit u teza finală, articolul ce conţine norma de sancţionare este ,, 27
lit a) “ şi nu 27 lit c), cum eronat s-a consemnat.
- La articolul 27 se va introduce un nou alineat, 4 care va avea următorul cuprins ;
,, pentru faptele prevăzute la art. 14, lit. s) se aplică sancţiunea prevăzută de art.
55, alin. 3 – amendă de la 1000 lei la 5000 lei din Legea nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ”
Art. 2 Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 31.01.2008 se va modifica şi
completa corespunzător.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
autorităţilor şi persoanelor interesate
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