
     ROMANIA 
JUDEȚUL  NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ 
   

HOTĂRÎRE 
pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în 

gestiune delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi și în regim de 
închiriere, transportatorilor autorizați de pe raza administrativ teritorială a orașului Tîrgu 

Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru atribuire. 
  

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 ș i în regim de închiriere, a Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 cu modificările ș i completările ulter ioare ș i a Ordinului 207/2007 
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de 
transport public local. 

 Ținând  cont de Expunerea de motive  nr. 29184  din 07.12.2012 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ precum ș i de Raportul de specialitate al Compartimentului  Transporturi  d in cadrul Primăriei orașului 
Tîrgu Neamț ; 
 În  temeiul prevederilor art. 14 1  alin. (4), lit. c), alin. (5), alin. (7) din Legea 38/ 2003 privind 
transportul în regim de taxi şi de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile 
art.36 alin.  (2) ,  lit. d),  alin. (6) lit.a) pct.14,  ale art.  45 alin. (1),    din  Legea 215/2001 a administrației publice 
locale republictă: 
            
      HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1 Modificarea ș i completarea anexei la H.C.L. nr 62/01.08.2008 privind atribuirea în gestiune 
delegată a serviciului de transport public local în  regim de taxi ș i în  regim de închiriere, transportatorilor  
autorizați de pe raza administrativ teritorială a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru 
atribuire, conform anexei la prezenta hotărâre parte integrantă a acesteia. 

           Art.2 Compartimentul 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 ș i comunicarea prezentei hotărîri 
instituțiilor ș i persoanelor interesate. 
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