ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMÂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTÂRĂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare, func ționare și autorizare a
transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig
Primarul Orasului Avrig,
Având in vedere raportul de specialitate nr. 1938/25.01.2019, intocmit de
Compartimentul juridic, in care se propune aprobarea Regulamentului de organizare,
functionare si autorizare a activitatii de transport in regim de taxi , pe raza orasului
Avrig
Ținând seama de prevederile:
- Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închirierecu modificarile si completările ulterioare,
- Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003-modificata
si completata, aprobata prin Ordinul MIRA nr.356/29.11.2007;
- Legii nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile
administrativ-teritoriale, cu modificarile si completările ulterioare;
- Ordinului nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a
autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu
modificarile si completările ulterioare,
- OUG nr.27/2011 privind transporturile rutiere-cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităti-republicată;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor –cu modificarile si
completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
În temeiul art.36, alin (2) lit.d, , alin.(6) lit. a), pct.14, art.45 alin.(1) si art.115
alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată
cu modificările și completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare, funcționare și autorizare a
transportului in regim de taxi pe raza ora șului Avrig, conform anexei I la prezenta
hotărâre.
Art.2: Se aprobă un numar maxim de 30 de autoriza ții taxi pentru ora șul
Avrig.
Art.3: Pentru acordarea autorizațiilor in domeniul serviciilor de transport in
regim de taxi și regim de inchiriere, se percep tarifele prevăzute in anexa II la
prezenta hotărâre.
Art.4: Primarul oraşului Avrig prin Direcția economică – Serviciul Impozite și
taxe locale din cadrul Primăriei orașului Avrig , vor asigura respectarea prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate prin grija
secretarului Orașului Avrig.
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