
ROMANIA  
JUDEŢUL  NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ȘULUI TÎRGU NEAM Ţ 
   
  PROIECT 

HOTĂRÂRE 
  Pentru modificare şi completarea anexei la H.C.L. nr. 93/28.09.2009. 
  
    Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț; 
    Avînd în vedere prevederile art. 3 alin (1) din  Legea nr. 92/2007 privind serviciile 
de transport public local, a prevederilor art.11, alin (5) din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 16 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. 2045 din 09.02.2017  înaintată de 
Primarului ora şului Tîrgu Neamţ precum și a Raportului de specialitate al 
Compartimentului Transporturi  din cadrul Prim ăriei orașului Tîrgu Neamț. 

  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 administrației publice locale, 
republicată 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 delegată a serviciului de transport public local în regim 
de taxi, transportatorilor autoriza ţi de pe raza administrativ - teritorială a oraşului Tîrgu 
Neamţ, conform anexei la prezenta hotărîre, parte integrantă a acesteia.            

       Art.2 Compartimentul  Transporturi din cadru l Primăriei orașului Tîrgu Neamț  
va lua toate masurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărîri. 

         Art.3 Secretarul orașului Tîrgu Neamţ, prin Compartimentul Administra ţie 
Publică Locală,  va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri institu țiilor și 
persoanelor interesate. 

 
 

    

           Iniţiator 
   Primar,      Avizat legalitate 
      Vasilică Harpa                 Secretar oraş, 
               Jr. Laura Elena Maftei 



 
 
 
Primăria orașului Tîrgu Neamţ       Aprob 
Compartiment Transporturi                      Primar 
Nr. 2045 din  09.02.2017                  Vasilică Harpa 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 La Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi 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 delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autoriza ţi de pe raza administrativ  teritorială a oraşului 
Tîrgu Neamţ. 
  
 Potrivit dispoziţiilor 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 public ă şi de interes economic şi social general desfăşurate la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, cond ucerea sau coordonarea 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local, 
precum şi a transportului public jude ţean de persoane ”.  

Avînd în vedere  prevederile art.11, alin (5) din Legea nr.38/2003 privind 
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 16 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 transportatorului Marian A. N icolae 
Întreprindere Individual ă, cu sediul social în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 32, bl. 
M1, sc. B, etaj 2, ap. 19,  pentru prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a 
autoriaţiei de taxi, prcum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi. 
 Ca urmare a celor menţionate mai sus , propunem Consiliului Local al orașului 
Tîrgu Neamţ spre analiză, dezbatere și aprobare Proiectul de Hotărîre pentru 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. 
 
       
 
 
      Intocmit, 
     Copm. Transporturi 
          Ing. Cezar Nicolae Cojocariu 
  



 
Primăria orașului Tîrgu Neamţ              
               Primar                           
Nr. 2045 din  09.02.2017                              
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
  
 
 La Proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi 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 delegată a serviciului de transport public local în 
regim de taxi, transportatorilor autoriza ţi de pe raza administrativ  teritorială a oraşului 
Tîrgu Neamţ. 
 
 
       
       Având în vedere prevederile art. 3 alin (1) din  Legea nr. 92/2007 privind 
serviciile de transport public local, a prevederilor art.11, alin (5) din Legea nr.38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 16 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 transportatorului Marian A. N icolae 
Întreprindere Individual ă, cu sediul social în Tîrgu Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 32, bl. 
M  1, sc. B, etaj 2, ap. 19,  pentru prelungirea la cerere a autorizaţiei de transport şi a 
autoriaţiei de taxi, prcum si atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport 
public local în regim de taxi. 
 În acest sens am iniţiat şi vă propun spre analiză, dezbatere şi adoptare Proiectul de 
Hotărâre pentru modificarea şi 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 delegată a serviciului de transport public local în regim de taxi, 
transportatorilor autoriza ţi de pe raza administrativ  teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
 
        
                

       Iniţiator,  
PRIMAR, 

Vasilică Harpa 



 

 

ANEXĂ LA  
 

           HCL nr.                  din          
 
 
 

Lista transportatorilor care solicit ă 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 
înregistrare 
la ORC 

Telefon  Persoană de 
contact 

Perioada de 
delegare  

Nr. 
aut. 
transp
ort 

Nr. de 
înmatricula
re 

Nr. 
aut. 
taxi 

1.  Marian A. 
Nicolae 
Întreprindere 
Individuală 

Tg. Neamt, b-dul 
Ştefan cel Mare, 
nr. 32, bl.M11, sc. 
B, etaj 2, ap. 19 

29260521 F27/ 1384/ 
25.10.2011 

0749467487 Marian A. 
Nicolae  

2017 - 2021 
 

19 
 

NT 08 FRU 19 

 


