
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
 

pentru completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009 privind prelungirea la cerere a 
autorizaţiei de transport şi a autorizţiei de taxi, precum şi atribuirea în gestiune delegata a 
serviciului de transport public local în regim de taxi, transportatorilor autorizaţi de pe raza 

administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
  
 Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
 În conformitate cu  prevederile Legii nr.265/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
38/2003 privind transporul în regim de taxi și în regim de închiriere, a Ordinului 356/2007 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 cu modificările și completările 
ulterioare și a Ordinului 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a 
autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local. 

 Ținînd  cont de Expunerea de motive  nr.17431 din 27.08.2009 precum și a Raportului de 
specialitate al Compartimentului Control Commercial, Avizare Mediu, Transporturi  din cadrul 
Primăriei orașului Tîrgu Neamț; 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (2) , lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14,  ale art. 45 alin. (1),  și din 
Legea 215/2001 a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare: 
       

HOTĂRĂȘTE 
 

 Art.1 Prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a autorizţiei de taxi, precum şi 
atribuirea în gestiune delegtă a serviciului de transport public local în regim de taxi, transportatorilor 
autorizaţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, conform anexei la prezenta 
hotărîre, parte integrantă a acesteia.            

Art.2 Compartimentul Control Comercial, Avizare Mediu, Transporturi din cadrul Primăriei 
orașului Tîrgu Neamț  va lua toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărîri. 

     Art.3 Secretarul orașului Tîrgu Neamț  va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărîri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

Nr. 112 
din 25.09.2009 

Presedinte de sedinta, 
Consilier: Petrariu Iftime 

                          
     Contrasemneaza,  

                     Secretar, 
  jr. Laura Elena Maftei 

 
 



             ANEXĂ LA  
          HCL nr.  112  din  25.09.2009  

 
Lista transportatorilor care solicită prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a autorizaţiei de taxi precum şi darea în 

gestiunea delegată a serviciul de transport public local în regim de taxi 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
operator 
taxi 

Sediu CUI Nr. de 
înregistrar
e la ORC 

Telefon  Persoan
ă de 
contact 

Perioada 
de 
delegare  

Nr. aut. 
transport 

Nr. de 
înmatricular
e 

Nr. 
aut. 
taxi 

1.  Mătasă 
Dragos 
P.F.A 

Aleea Zimbrului 
bl.B4, sc.B, ap.25 

20866312 F27/159/ 
06.06.2003 

0742823562 Mătasă 
Drago� 
 

2009 – 
2014 

4 NT 18 MYR 4 

2.  Dascălu 
Ioan P.F.A 

Str.Ciprian 
Porumbescu, Nr.15 

20814682 F27/821/ 
21.10.2002 

0744187155 Dascălu 
Ioan 

2009 – 
2014 

6 NT 25 DID 6 

3.  Dascălu 
Ioan-Daniel 
P.F. 

Str.Cuza 
Vodă,bl.A11,sc.B,a
p.37 

1830625271
698 

F27/704/ 
13.10.2003 

0740240441 Dascălu 
Ioan-
Daniel 

2009 – 
2014 

7 NT 53 DID 7 

4.  Mariean 
�chiopu 
Gheorghe 
P.F.A 

Str.Mără�e�ti, 
bl.B5, sc.B, ap.26 , 
etaj 1 

24004425 F27/195/ 
13.06.2003 

0741356936 Mariean 
�chiopu 
Gheorgh
e 

2009 – 
2014 

14 NT 02 ZFZ 14 

 

 


