
ROMANIA 
JUDETUL  NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI TÎRGU NEAM} 
 

HOTĂRARE 
privind aprobarea taxelor pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport 

public local, precum si taxa pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi,  
pentru anul 2011. 

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 356/20077 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 cu modificările si completările ulterioare. 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, serviciul de transport 
public în regim de taxi, serviciul de transport public în regim de închiriere, serviciul de transport public de 
marfă în regim de taxi, serviciul de transport efectuat cu vehicule special destinate serviciilor funerare, precum 
si alte servicii de transport public local, definite conform legii, fac parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilităti publice si se află sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritătilor publice locale. 

Tinînd  cont de Expunerea de motive nr.33075din 07.12.2010 precum si a Raportului de specialitate al 
Compartimentului Turism, Transporturi  din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamt; 
 În  temeiul prevederilor art.36 alin. (1) , alin. (5)  lit. a), alin. (6) lit.a) pct.14,  ale  art.45 alin. (1), alin 

(2) lit. c)  si ale art.115 alin  (1) lit.b din Legea 215/2001 a  administratiei publice locale cu modificările si 
completările ulterioare: 

      HOTĂRĂ{TE 
    Art.1 Se aprobă taxele pentru autorizarea/vizarea unor servicii de transport public local, precum si taxa 
pentru locul de asteptare a autovehiculelor taxi, pentru anul 2011,conform anexei la prezenta hotărîre parte 
integrantă a acesteia. 

            Art.2 Compartimentul Turism, Transporturi din cadrul     Primăriei orasului Tîrgu Neamt  va lua toate 
masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri. 

            Art.3 La data intrarii în viguare a prezentei hotărîri se abrogă art.19, art.20 din HCL nr. 37/2008 si orice alte 
hotărîrii contrare. 

      Art.4 Secretarul orasului Tîrgu Neamt  va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărîri institutiilor si 
persoanelor interesate. 
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