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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
privind atribuirea a două autorizații de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane
în regim de taxi la nivelul orașului Avrig
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 29 Iulie 2021;

-

-

-

-

-

a)
b)
c)
d)
e)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 17570/13.07.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Autorizare și Liberă Inițiativă,
înregistrat sub nr. 18131/20.07.2021;
HCL Avrig nr. 37/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
transportului în regim de taxi pe raza orașului Avrig;
HCL nr. 59/2021 privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2
autorizații de taxi disponibile conform Registrului special al autorizațiilor, pentru
desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul orașului Avrig;
Anunțul public privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizații
de taxi disponibile pentru desfășurarea activității de transport în regim de taxi, la nivelul
orașului Avrig, conform HCL 59/31.03.2021;
Procesul-verbal nr. 12687/19.05.2021 și Centralizatorul pentru stabilirea criteriilor de
departajare și punctaje obținute întocmite de Comisia de analiză și verificare a
documentațiilor pentru atribuirea, vizarea și prelungirea autorizațiilor de transport în
regim de taxi și autorizațiilor taxi;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig.
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 3, art. 6 lit. e), lit. f), lit. g), art. 21, art. 31și art. 32 din Norma metodologică pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere din 29.11.2007, cu modificările și completările ulterioare;
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În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin .(2) lit. d), (7) lit n), alin. 139 alin. (1)
coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă atribuirea a două autorizații taxi pentru realizarea serviciului de
transport persoane în regim de taxi la nivelul orașului Avrig, pe o perioadă de 5 ani, calculată de
la data eliberării autorizațiilor, după cum urmează:
Nr.
SC/PFA/Solicitant
Marcă
Nr.
Punctaj
Nr.
crt.
autoturism
înmatricul
autorizație
are
taxi
1
INSPECȚII AUTO AVRIG S.R.L. Dacia Logan
SB13CAB 66,5
09
2
TAXICAB SERV S.R.L.
Dacia Logan
SB12CAB 66,5
10
Art. 2. Se desemnează dl Primar al orașului Avrig, Adrian-Dumitru DAVID să semneze
actele adiționale la contractele de atribuire în gestiune delegată nr.04/11.03.2020, respectiv
05/11.03.2020.
Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului
Avrig prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art.5 Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.

Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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