ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 28 din 18.02.2009
Privind modificarea H.C.L. nr. 12/2008 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. 2663 din 11.02.2009 iniţiată de prof.
Laurenţiu-Dan Leoreanu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de
specialitate nr. 2664 din 11.02.2009 întocmit de către Compartimentul
Transporturi – Autoritatea de Autorizare;
Văzând avizul favorabil nr. 7 din 18.02.2009 al Comisiei de Administraţie
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 28 din 18.02.2009 al
Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3153 din 18.02.2009 dat
de Secretarul Municipiului Roman;
Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 modificată prin Legea nr.
265/2007 privind transportul în regim de taxi, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din
Legea nr. 215/2001R 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 H.C.L. nr. 12/2008 după cum urmează:
 art. 26, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul continut:
„1. Pe toată durata activităţii taxiurile pot fi supuse controlului, în ceea ce
priveşte respectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, de către:
- Administraţia publică locală, prin Compartimentul Control Transport
si Poliţia Comunitară;
- Organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice;
- Autoritatea Rutieră Română;
- Organele fiscale locale şi judeţene;

-

Biroul Român de Metrologie Legală;
Poliţia Rutieră;
Registrul Auto Român;
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.”

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.
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