
ROMÂNIA 
JUDETUL SUCEAVA 

M UNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 
CONSILIUL LOCAL 

   
HOTARÂREA NR. 66 

din 27 iunie 2013 
 

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

 
Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în sedinta ordinara din 27 

iunie 2013;      
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrata la 

nr. 11082/2013;  
- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primariei municipiului Câmpulung 

Moldovenesc, înregistrat la nr. 11083/2013; 
- Raportul Serviciului Venituri, cheltuieli si patrimoniu, înregistrat la nr. 11084/2013; 
- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local; 
- Cererea formulata de S.C. Gaby-taxi S.R.L., S.C. Cris-Alexia S.R.L., S.C: Genial Trans 

S.R.L., Rusu Adi, Raescu Daniel, Mândrila Traian, Corocea Cristian, Curelciuc Cristian, P.F.A. 
Pasalau Ionut, Creciunescu Adrian, înregistrata la nr. 10987/11.06.2013; 

- Art. 13 lit. f) si art. 20 alin. (1) si (2), din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi si în regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 6 lit. l) din Normele 
metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de 
închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 al 
Ministerului Internelor si Reformei Administrative ;  
 În temeiul art. 36  alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 si  art. 47 din Legea nr. 
215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.-Anexa nr. 5 la Hotarârea Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc 
nr. 62/2008 cu privire la aprobarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea 
transportului de persoane, marfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul municipiului Câmpulung 
Moldovenesc se modifica si se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

Art.2.-Pentru folosirea locurilor de stationare si asteptare de catre taxiuri în municipiul 
Câmpulung Moldovenesc se stabileste o taxa în cuantum de 50 lei/luna. 

Art.3.-Pe data adoptarii prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Consiliului local al 
Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 139/2009 cu privire la stabilirea unor masuri organizatorice 
în activitatea de taximetrie din municipiul Câmpulung Moldovenesc. 

Art.4.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 

Chirodea Gavril 

 Contrasemneaza: 
SECRETARUL MUNICIPIULUI 

Toader Mândrila 
 


