
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor m\suri privind transportul de persoane [i siguran]a circula]iei `n ora[ul T`rgu 

Neam] 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam], jude]ul Neam]; 
Av^nd `n vedere prevederile OUG 109/2005 privind transporturile rutiere, ale Legii 102/2006 

privind aprobarea OUG 109/2005, ale Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local [i ale 
Regulamentului cadru de acordare a autoriza]iilor de transport aprobat prin Ordinul 207/2007; 
 Luand act de memoriul locatarilor blocului E3 din strada Cuza Vod\, de Expunerea de motive 
`nregistrat\ sub nr. 9807/16.04.2010 a domnilor consilieri locali Vasile Dron, Vasile Cojocaru, Dan 
Boac\ [i Paul Chitic precum [i de Raportul de specialitate al Serviciului juridic contencios din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului ora[ului T`rgu Neam]; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin.1, ale 36, alin. 2, lit. c [i d, ale art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 13, 
14 precum [i ale art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu 
modific\rile [i complet\rile  ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
Art. 1. Aprob\ unele m\suri privind transportul de persoane [i siguran]a circula]iei `n ora[ul 

T`rgu Neam], dup\ cum urmeaz\: 
1. Somarea SC Flozampet Com SRL Cr\c\oani [i SC Giltex SRL T`rgu Neam] pentru ca, `n 

termen de 60 de zile, deci p^n\ la 30.06.2010 s\ ia toate m\surile care se impun pentru a-[i organiza 
activitatea de `mbarcare, debarcare, oprire [i sta]ionare `n afara domeniului public al ora[ului T`rgu 
Neam], `ntr-o autogar\ care s\ `ndeplineasc\ criteriile de autorizare (spa]iu special delimitat, amenajat [i 
dotat). 

2. Încep^nd cu 01.07.2010 se interzice parcarea oric\rui autobuz, microbuz sau autocar apar]in^nd 
celor 2 societ\]i pe spa]iul public apar]in^nd ora[ului T`rgu Neam], respectiv carosabilul [i trotuarul 
aferent str\zii Cuza Vod\, de la intersec]ia cu strada Gloriei p^n\ la intersec]ia cu strada Roger Naum, 
precum [i spa]iul dintre blocurile E4 [i blocul E2 [i spa]iul dintre aceste blocuri [i Colegiul Vasile Conta 
T`rgu Neam]. 

Art. 2. În cazul `n care SC Flozampet Com SRL Cr\c\oani [i SC Giltex SRL T`rgu Neam] nu se 
vor conforma m\surilor stabilite `n alin. 1, Consiliul Local T`rgu Neam] va lua toate m\surile necesare 
pentru retragerea licen]ei de transport [i a autoriza]iei de func]ionare a celor 2 operatori de transport. 

Art. 3. Se `mputernice[te Primarul ora[ului T`rgu Neam] s\ ia m\surile necesare pentru aducerea 
la `ndeplinire a prezentei dispozi]ii de catre consilierul juridic al aparatului Consiliului Local T`rgu 
Neam]. 

Art. 4. La data adopt\rii prezentei hot\r^ri se abrog\ orice alte dispozi]ii contrare. 
Art. 5. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei hot\r^ri 

institu]iilor [i persoanelor interesate. 
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