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HOTĂRÂREA NR.76
Din 28 iunie 2013
privind modificarea anexe i nr. 4 la Regulamentul de organizare şi
executare a serviciului public de transport de persoane sau bunuri în
regim de taxi sau în regim de închiriere, în oraşul Buftea aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 55/26.1 1.2008

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului de autorizare pentru serviciile de transport
public local ;
• Adresa nr.5382/16.04.2013 a Consiliului Conc urenţei înregistrată la primăr ia oraşului
Buftea cu nr. 5146/19.04.2013 ;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină şi al Comisiei pentru Activităţi Economice şi
Financiare;
• Hotărârile Consiliului Local Buftea nr. 55/26.11 .2008 şi nr. 31/29.02.2012 ;
• Prevederile Ordinului M.I.R.A. nr. 356/2007 privind aprobarea Normei metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în reg im
de închiriere ;
În conformitate cu:
• prevederile art.12 şi ale art. 41 din Ordinul nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport
public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi, cu modificările şi completările
ulterioare;
• prevederile art.3, art.13 şi ale art. 49 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi comp letările ulterioare;
• prevederile legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
În temeiul prevederile art. 36, alin . (2) , lit."d", alin.(6), lit. "a", pct.14 şi art. 45, alin . (1) şi
ale art.115, alin. (1 ), lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , cu modificările şi completări le ulterioare;
Consiliu/local al oraşului Buftea

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 4 la Regu lamentul de organizare şi executare
a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi sau în regim de
închiriere, în sensul e liminării limitei minime a tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 55/26.11 .2008.
Art. 2 Regulamentu l de organizare şi executare a serviciu lui public de transport
persoane sau bunuri în regim de taxi sau în regim de închiriere aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 55/2008 va fi modificat corespunzător .

Art. 3 Compartimentul Autorizare Transport Public Local va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre .
Art. 4 Secretaru l oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoşti nţă publică a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunica rea acesteia primarului oraşu l ui Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire ş i In st ituţ iei Prefectului judeţului Ilfov.
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