
            
                                                                                ROMANIA 

JUDETUL  NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 

   
                                                                      HOT�RÎRE 
 

pentru modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în 
gestiune delegat� a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de 

închiriere, transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorial� a orasului Tîrgu 
Neamt,  

care îndeplinesc conditiile pentru atribuire. 
  
 Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt, judetul Neamt; 
 În conformitate cu  prevederile Legii nr.265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
38/2003 privind transporul în regim de taxi si în regim de închiriere, a Ordinului 356/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare si a Ordinului 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a 
autorizatiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local. 

 Tinînd  cont de Expunerea de motive  nr. 12436 din 16.06.2009 precum si a Raportului de 
specialitate al Compartimentului Control Commercial, Avizare Mediu, Transporturi  din cadrul 
Prim�riei orasului Tîrgu Neamt; 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (2) , lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14,  ale art. 45 alin. (1),  si din 
Legea 215/2001 a administratiei publice locale cu modific�rile si complet�rile ulterioare: 
       
        
      HOT�R�STE 
 

 Art.1 Modificarea si completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în 
gestiune delegat� a serviciului de transport public local în regim de taxi si în regim de închiriere, 
transportatorilor autorizati de pe raza administrativ teritorial� a orasului Tîrgu Neamt, care îndeplinesc 
conditiile pentru atribuire. 

           Art.2 Comparimentul Control Comercial, Avizare Mediu, Transporturi din cadrul Prim�riei 
orasului Tîrgu Neamt  va lua toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hot�rîri. 

     Art.3 Secretarul orasului Tîrgu Neamt  va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hot�rîri 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 69 

din 26 iunie 2009 

Presedinte de sedinta, 

 Consilier: Iovoaia Constantin Viorel 

                                 Contrasemneaza,  

                               Secretar, 

                   jr. Laura Elena Maftei  



              
 

              ANEX�   
             La HCL nr.69 din 26.06.2009 

       
 
 
 

 Lista operatorilor de transport c�rora li se atribuie în gestiune delegat� serviciul de transport public local în 
regim de taxi 

 

Nr. 
crt 

Denumire 
operator 

taxi 
Sediu CUI 

Nr. de 
înregistrar
e la ORC 

Telefon Persoan� 
de contact 

Perioada 
de 

delegare 

Nr. aut. 
transport 

Nr. de 
înmatricular

e 
Nr. aut. taxi 

��  
L�C�TUSU V. 
CONSTANTIN 

P.F.A. 

Tg. NeamT; B-dul  
Mihai Eminescu, Nr. 

21, Bl. G3, Sc. A, 
Etaj 1, Ap. 7  

 

2559672
4 

F27/518/ 
26.05.200

9 

075552722
6 

L�c�tusu 
V. 

Constantin 

2009 - 
2014 8 NT 85 ACL 8 

 
 


