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ROMÂNIA
JUDEŢUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 52

din 25 mai 2006
 
privind suplimentarea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru transportul de persoane în regim de taxi în municipiul Câmpulung

Moldovenesc
 
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2006,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.7225 din 5.05. 2006;
- Raportul Compartimentului control înregistrat la nr. 7226 din  5.05.2006;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Ordinul nr. 275/2003 al Ministerului Administraţiei Publice privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii

nr. 38/2003, modificat prin  Ordinul nr. 547/2003 al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 61/2004 privind transportul în regim de taxi pe teritoriul

municipiului Câmpulung Moldovenesc;
 - Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 113/2005 privind stabilirea locurilor de aşteptare pentru taxiuri

în municipiul Câmpulung Moldovenesc;
- Adresa nr. 71/07.04.2006 a Camerei Taximetriştilor Suceava înregistrată la nr.5976/ 10.04.2006.
În temeiul art.38, alin. (2) lit. „f” , art.38 alin. (3), art.46, art.48 şi art.50 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1. Se aprobă suplimentarea numărului de autorizaţii taxi permanente pentru transportul de persoane în regim de taxi pe teritoriul
municipiului Câmpulung Moldovenesc, după cum urmează:

 -7 autorizaţii taxi permanente pentru operatorii de transport;
 -3 autorizaţii taxi permanente pentru taximetriştii independenţi.
Art.2. Se asigură locuri de aşteptare a taxiurilor pentru minim 55% din numărul de autorizaţii taxi permanente stabilit pentru transportul

de persoane în regim de taxi.
Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în aplicarea art. 1 şi art. 2,  art. 3 alin (1) şi art. 8 alin (2) din Hotărârea

Consiliului Local nr. 61/2004 privind transportul în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Art.4.  Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung

Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                             
           Mihai Dutcă

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mîndrilă
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