
 
 

     ROMANIA  
JUDEŢUL  NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 

  PROIECT 
HOTĂRÎRE 

 

  Pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr 62/2008. 
  
             Consiliul local al orașului Tîrgu Neamţ, judeţul Neam; 
    Avînd în vedere  prevederile art. 3 alin (1) din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 
transport public local, ale art.3, alin (1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, precum şi art. 8, alin (1) din Ordinului 356/2007 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere..  

    Luând act de Expunerea de motive  nr.  11553  din 24.06.2016, precum şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Transporturi  din cadrul Primăriei orașului Tîrgu Neamţ. 

  Tinând cont de avizul comisiilor de specialitate. 
    În  temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a) pct.14,  ale art. 45 alin. (1),  
și  art. 115, alin (1), lit. b din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
            
      HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1  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 şi în regim de 
închiriere, transportatorilor autorizaţi 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 Neamţ  va lua 
toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărîri. 

     Art.3 Secretarul orașului Tîrgu Neamţ , prin Compartimentul Administraţie Publică Local , 
va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărîri instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
         

 
         Inițiator 

   Primar,      Avizat legalitate 
      Vasilică Harpa          Secretar oraş, 
            Jr. Laura Elena Maftei 
 
Primăria orașului Tîrgu Neamț             Aprob 
Compartiment Transporturi                                      Primar, 
Nr. 11553 din  24.06.2016                        Vasilică Harpa 



 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 La Proiectul de Hotărîre pentru modificarea și  completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, transportatorilor autoriz ați de pe raza 
administrativ teritorial ă a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru 
aatribuire. 
  
 Potrivit dispozițiilor art. 3 alin (1) din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 
public local, care prevede : ”Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor 
comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică 
şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, 
sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul 
asigurării transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane ”.
 Avînd în vedere  prevederile art.3 alin (1) şi art 141 alin (4), lit.c) din Legea nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 8, alin (1) din 
Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
 Ca urmare a solicitării venite din partea unui  transportator autorizat şi anume Pop  C. 
Dumitru Taxi Întreprindere Individuală, cu sediul social în Tîrgu Neamţ, str. Alexandru 
Lăpuşneanu, nr. 7, pentru  atribuirea unui loc  de aşteptare în regim de taxi persoane pe raza 
oraşului Tîrgu Neamţ. 
 Drept pentru care, propunem Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț spre analiză și 
aprobare Proiectul de 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 şi în regim de închiriere, transportatorilor autorizați de pe raza administrativ 
teritorială a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru atribuire. 
 
       
 
 
      Intocmit, 
          Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
  
 
  
 
 
 
 
Primăria orașului Tîrgu Neamț                          



         Primar                
Nr.  11553 din 24.06.2016            
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

  
 
 La Proiectul de Hotărîre pentru modificarea și  completarea anexei la H.C.L. nr 
62/2008 privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi şi în regim de închiriere, transportatorilor autoriz ați de pe raza 
administrativ teritorial ă a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru 
atribuire. 
  
             Văzând raportul de specialitate nr. 11553 din 24.06.2016 întocmit de către 
Compartimentul Transporturi, 
  Avînd în vedere  prevederile art.3, alin (1) şi art 141 alin (4), lit.c)  din Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 8, 
alin (1) din Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 
       Prin urmare, luând în considerare cele menţionate mai sus, considerăm oportună şi 
necesară aprobarea Proiectului de 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 şi în regim de închiriere, transportatorilor autorizați de pe raza administrativ 
teritorială a orașului Tîrgu Neamț, care îndeplinesc condițiile pentru atribuire. 
 
 
        
                

       Iniţiator,  
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



          

 

            ANEXĂ LA  
          HCL nr.            din     

 
 

Lista operatorilor de transport cărora li se atribuie în gestiune delegată serviciul de transport public local în regim de taxi 
persoane 

 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
operator taxi 

Sediu CUI Nr. de 
înregistrare 
la ORC 

Telefon  Persoană de 
contact 

Perioada 
de delegare  

Nr. aut. 
transport 

Nr. de 
înmatriculare 

Nr. 
aut. 
taxi 

1.  Pop C. Dumitru 
Taxi I.I. 

Tg. Neamț, str. 
Alexandru Lăpuşneneu 

35962245 F27/219/ 
14.04.2016 

0745051876 Pop C. 
Dumitru 

2016 -2021 37 
 

NT 74 CRY 
 

65 

 


