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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 84
din 30 iulie 2009

 
 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi executarea

serviciului de transport în regim de închiriere
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 30 iulie 2009,                                                         
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.12781/2009;
- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 12782/2009;
- Raportul Compartimentului juridic din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr.12783/2009;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
- Art. 2, alin. (1), lit. ”e”, art. 3 alin. (1), art. 11, alin. (7), art.13  şi art. 14^2 din Legea nr. 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi

în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 6, art.12 alin (1) şi art. 14, alin. (1) din Anexa 1 la Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003, aprobate prin

Ordinul nr. 356/2007, emis de ministrul internelor şi reformei administrative; 
- Art. 2 alin. (2) şi art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi

completările ulterioare;
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. (1) Se aprobă atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de închiriere.
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de închiriere, prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Se aprobă Contractul-cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de închiriere, prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport în regim de închiriere, prevăzut în anexa nr.3.
Art.2. Numărul copiilor conforme care se eliberează pentru transportul în regim de închiriere este nelimitat. Copiile conforme se eliberează

potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de închiriere.
Art.3. (1) Se aprobă achiziţionarea ecusoanelor, cu recuperarea contravalorii acestora de la persoanele fizice şi juridice cărora li se

eliberează acestea.
(2) Cuantumul taxei de eliberare a  ecusoanelor se stabileşte în funcţie de valoarea de achiziţie a acestora şi se plăteşte anticipat de către

transportator.
Art.4. Se aprobă nivelul taxelor stabilite pentru autorizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de închiriere, conform anexei 4.
Art.5. Se aprobă modelul unic al ecusonului RENT CAR care se aplică pe autoturismul care efectuează activitatea de transport în regim de

închiriere conform anexei nr. 5.
Art.6. Se aprobă modelele de autorizaţie de transport în regim de închiriere şi copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de

închiriere, conform anexelor nr.6 şi 7.
Art.7. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

                                                   
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                              
Giosan Teodor

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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