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HOTĂRÂRE 

 

Priveşte: modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de 

organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria 

 

Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, întrunit în şedinţa ordinară, având 

în vedere: 

           -   expunerea de motive nr. 6335/21.03.2019 a Primarului municipiului Alexandria; 

           -   raportul de specialitate nr. 6336/21.03.2019 al Directiei Juridic Comercial; 

           - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;                                                                                                                                                                      

           -  prevederile art.49, alin.(1), lit. „i” din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in 

regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           - prevederile Ordinului nr.243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, 

ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori 

marfuri in regim de taxi; 

           - adresa nr.4685/28.02.2019 a Asociatiei Camerei Taximetristilor din Romania - Filiala 

Teleorman; 

           -  adresa nr.5560/18.03.2019 a Directiei Judetene de Statistica Teleorman; 

           -  proces verbal nr.7576 din 08.04.2019 privind dezbaterea publica a proiectului de hotarare cu 

prrivire la modificarea si completarea H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de 

organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria; 

           - prevederile art.7, alin.(1) si (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           - prevederile art.58 si art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 

           - prevederile art.36, alin.(2), lit. ,,c” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (3), art.115, alin.(1) lit.,,b‘’din Legea nr.215/23 aprilie 

2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

             Art.I. Se modifica si se completeaza anexa nr.9 la Regulamentul de organizare si executare a 

serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria aprobat prin H.C.L 

nr.57/02.10.2008  si va avea cuprinsul din anexa la prezenta hotarare.  

             Art.II. Celelalte prevederi ale H.C.L nr.57/02.10.2008 privind aprobarea regulamentului de 

organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria, cu 

modificarile si completarile ulterioare, raman neschimbate. 

             Art.III. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria, prezenta hotărâre se va transmite 

Institutiei Prefectului Judetul Teleorman, pentru verificarea legalitătii, Primarului municipiului 



Alexandria, Directiei Juridic Comercial si Asociatiei Camerei Taximetristilor din Romania – Filiala 

Teleorman, pentru cunoaştere şi punere în aplicare.      
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