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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 139

din 21 decembrie 2009
 

privind stabilirea unor măsuri organizatorice în activitatea de taximetrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 decembrie
2009,                                               

Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului şi a Viceprimarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.22042/2009;
- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 22043/2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.22044/2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Art. 1^1 lit. m) art. 13 lit. f) şi art. 20 alin (1) şi (2), din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,

cu modificările şi completările ulterioare;
-  Cererea formulată de S.C. Gaby-taxi S.R.L., S.C. Taxi-Nord S.R.L., S.C. Riceafel S.R.L., S.C. Isa-Flor S.R.L., S.C. Cris-Alexia S.R.L.,

Bejenaru Costel, Pintilescu Gavril, Iordache Ciprian, Cordoş Ştefan, Rusu Adi, înregistrată la nr. 21596/02.12.2009  la Primăria municipiului Câmpulung
Moldovenesc;

        -  În temeiul art. 36  alin (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45        şi  art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E
 

Art.1. Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 62 din 24 aprilie 2008 privind aprobarea unor
reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului
Câmpulung Moldovenesc se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru folosirea locurilor de staţionare şi aşteptare a taxiurilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc, prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre  se stabileşte o taxă în cuantum de 100 lei/lună.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Bilinschi Ilie

              Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
 
              Toader Mândrilă
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