
                                                             R O M Â N I A 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂRE 
pentru revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu 

clienţi de pe raza administrativ — teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

 
Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
           Luând act  de Adresa nr. 17511 din 13.12.2018  venită de la Instituţia 

Prefectului Neamţ, cu privire la nelegalitatea art. 2 “se aprobă amendamentul ca 

orice cerere de schimbare a locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi pe raza 

administrative — teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, să fie taxată cu suma de 1000 

lei” din Hotărîrea Consiliului Local 129 din 22.06.2018 privind aprobarea locurilor 

de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de pe raza administrative — teritorială a 

oraşului Tg. Neamţ.  
Ţinând cont de expunerea de motive nr. 17516 din 13.12.2018 înaintată de 

Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate nr. 17517 din 13.12.2018 
al Compartimentul Transporturi, Iluminat Public  

Având în vedere avizul comisiilor de specialitate. 
         In temeiul art.36 alin.1, art.45 alin. 1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

 HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi pe 
pe raza administrativ – teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte 
Hotărârii contrare. 

Art.4. Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public va lua toate masurile 
necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. 

 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si 
comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate prin 
Compartimentul Administratie  locala.   
 

 Initiator,                                                                              Avizat legalitate,                         
Primar,                                                                                       Secretar, 

      Vasilică Harpa           jr. Sabin Isabela 



Primăria orașului Tîrgu Neamț              
Serviciul Investiţii, Transporturi, Iluminat Public    Aprob 
Nr.17517 din  13.12.2018                                            Primar  
                      Vasilică Harpa 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

pentru revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/22.06.2018 

privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de pe raza 

administrativ — teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

 

 

           Având în vedere Adresa nr. 17511 din 13.12.2018  venită de la 

Instituţia Prefectului Neamţ, cu privire la nelegalitatea art. 2 “se aprobă 

amendamentul ca orice cerere de schimbare a locurilor de aşteptare a 

taxiurilor pentru clienţi pe raza administrative — teritorială a oraşului Tîrgu 

Neamţ, să fie taxată cu suma de 1000 lei” din Hotărîrea Consiliului Local 129 

din 22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu 

clienţi de pe raza administrativv — teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

Astfel au fost încălcate următoarele prevedri legale: 

  1. prevederile art. 484 alin (3) din legea nr. 277/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

  2. dispoziţiile art. 30 din Legea 273/2006 privind Finanţele Publice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

  3. prevederile art. 128 alin (1) din OUG nr. 195/ 2002, privind 

circulaţia pe drumurile publice, republicată. 

  4. dispoziţiile art. 1, art. 4, pct. 4.1 şi art. 6 din anexa nr. 2 “ 

Regulament privind organizarea, şi funcţionarea comisiei de siguranţa 

circulaţiei din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ” la HCL nr. 149 din 

30.06.2016 

             Ca urmare a celor menţionate mai sus şi  în temeiul art. 36 alin.(1), 

art. 45 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare propunem spre 

analiză, dezbatere și aprobare de către Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt a 

unei hotărâri pentru revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 

129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de 

pe raza administrativ — teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 
 
   
 

COMP. TRANSPORTURI ILUMINAT PUBIC    SERVICIUL JURIDIC 
 
      Ing. Cojocariu N.  Cezar 
     
          



 
Primăria orașului Tîrgu Neamț                  
Primar                
Nr. 17516 din 13.12.2018 
  
 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 
 

pentru revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129/22.06.2018 

privind aprobarea locurilor de aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de pe raza 

administrativ — teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

 
 

           Având în vedere Adresa nr. 17511 din 13.12.2018  venită de la Instituţia 
Prefectului Neamţ, cu privire la nelegalitatea art. 2 “se aprobă amendamentul ca orice 
cerere de schimbare a locurilor de aşteptare a taxiurilor pentru clienţi pe raza 
administrative — teritorială a oraşului Tîrgu Neamţ, să fie taxată cu suma de 1000 lei” 
din Hotărîrea Consiliului Local 129 din 22.06.2018 privind aprobarea locurilor de 
aşteptare a taxiurilor pentu clienţi de pe raza administrative — teritorială a oraşului Tg. 
Neamţ. 

În temeiul art. 36 alin.(1), art. 45 alin.(1), art. 115 alin. (1) lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare , am iniţiait şi supun spre analiză, dezbatere și aprobare de către 
Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt a unei hotărâri pentru revocarea art. 2 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 129/22.06.2018 privind aprobarea locurilor de aşteptare 
a taxiurilor pentu clienţi de pe raza administrativ— teritorială a oraşului Tg. Neamţ. 

 
 
                                                              
 
                                                                    

     Primar 
Vasilic Harpa 

 






