
 
ROMANIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru modificarea anexei la H.C.L nr. 163 /2012 privind aprobarea locurilor de aşteptare a 

taxiurilor pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ. 
 
         Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
         Având în vedere  prevederile art.3 alin (1) şi art.13 alin (4)  din Legea  nr.38/2003 privind 

transporul în regim de taxi şi în regim de închiriere, a prevederilor art. 3 şi art.11 alin.(1), alin. (3) din 
Ordinului 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. 

 Luând act de Expunerea de motive nr. 16300 din 20.09.2017 înaintată de Primarul oraşului 
Tîrgu Neamţ precum şi a Raportului de specialitate al Compartimentului Transporturi  din cadrul Primăriei 
oraşului Tîrgu Neamţ. 

 Ţinând cont de avizul Comisiei de Siguranţa Circulaţiei din data de 06.06.2018 
 În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate.ale Cosiliului Local Tîrgu Neamţ 
 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:. 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

        Art.1  Modificarea anexei la H.C.L nr. 163/2012 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor 
pentru clienţi de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, conform anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 
          Art.2. Se aproba amendamentul ca orice cerere de schimbare a locurilor de aşteptare a taxiurilor 
pentru clienți pe raza administrativ – teritorialã a oraşului Tg.Neamț, sa fie taxata cu suma de 1000 lei. 
 

         Art.3. Comparimentul Transporturi din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ  va lua toate masurile 
necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 
         Art.4 Secretarul orașului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărîri 
instituțiilor și persoanelor interesate. 

 
  

Nr.129 
din 22.06.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Viceprimar, Apopei Vasile 

                                                                           
Contrasemnează, 

                                    Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:            19 
Pentru:               18 
Abtineri :           1 



 


