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      JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN                                              Secretar general municipiu
            MUNICIPIUL CARANSEBES
                       PRIMAR
                              
          

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în

regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Caransebeș aprobat prin H.C.L. nr. 91/28.03.2008

       Consiliul local al municipiului Caransebes, întrunit în şedinţa ordinara, in data de -----------,
              Analizand   :

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul municipiului Caransebes, înregistrat sub nr...................,
- referatul de aprobare semnat de initiator, înregistrat sub nr.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
            Tinand cont de :
- raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  Primăriei  municipiului  Caransebes,  înregistrat  sub
nr......................., 
-  avizul  favorabil  cu  caracter  consultativ  al  comisiei  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  local  al
municipiului Caransebes,
            Vazand prevederile :

- Legii nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu
modificările și completările ulterioare,

-Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr . 38/2003 privind transportul de
persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, aprobate
prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;
       -  Hotararii  Consiliului  Local  am  municipiului  Caransebes  cu nr.  91/28.03.2008, privind
Regulamentul de organizare, funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de
închiriere pe raza municipiului Caransebeș,

În temeiul art. 129, alin (1) si (2), lit. c) si  d), alin. 7, lit. n), alin. (14), art. 139, alin. (1), alin. 3,
coroborat cu art. 5, lit. cc), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

    
                                                     HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.-  (1)  Se  aprobă  locurile  de  aşteptare  a  taxiurilor  de  pe  raza  municipiului  Caransebeş,
conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

             (2) Anexa la prezenta hotărâre modifică anexa nr. 13, astfel cum a fost aprobată prin HCL
nr. 91/28.03.2008.

Art.  2. Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredinţează  primarul  municipiului
Caransebes prin compartimentul autorizari si control comercial din cadrul  aparatului de specialitate  al
primarului.
            Art. 3.  (1)Prezenta hotărâre se publica pe site-ul propriu si  se afiseaza la sediul Primariei.
                          (2) Secretarul municipiului Caransebes va comunica prezenta hotarare Institutiei
Prefectului – Judetul Caras-Severin in vederea exercitarii controlului de legalitate, iar un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei,  un exemplar domnului primar.
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Felix Cosmin Borcean

Nr.  _________Data: __________


