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HOTĂRÂREA NR.121 
din 28 iunie 2018 

privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 056 emisă pentru P.F.A. ROTARU CĂTĂLIN 
GHEORGHE, ca urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere 

• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de autorizare pentru

serviciile de transport public local; 
• Dispoziţia primarului oraşului Buftea nr. 57 /01.03.2018 privind constituirea

comisiei pentru verificarea modului de respectare a prevederilor contractelor de atribuire 
în gestiune a executării serviciilor de transport în regim de taxi, precum şi prevederile 
regulamentului de organizare şi de executare a serviciului de către toţi transportatorii ce 
deţin autorizaţii de transport în regim de taxi eliberate de Unitatea Administrativ 
Teritorială Buftea; 

• Raportul de specialitate nr. 5747 /20.03.2018 întocmit de Comisia de control, prin
care se propune retragerea autorizatiei de transport nr. 24 emisă către P.F.A. ROTARU 
CĂTĂLIN GHEORGHE şi pe cale de con�ecinţă retragerea autorizaţiei de taxi nr. 056; 

• Dispoziţia nr. 101/ 30.03.2018 privind retragerea autorizaţiei de transport peDtru
efectuarea serviciului de transport în regim de taxi nr. 24 către P.F.A. ROTARU CATALIN 
GABRIEL; 

• Dispoziţia nr. 150/04.05.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul
Dispoziţiei nr. 101 /30.03.2018 privind retragerea autorizaţiei de transport peDtru 
efectuarea serviciului de transport în regim de taxi nr. 24 către P.F.A. ROTARU CATALIN 
GABRIEL; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 55/26.11.2008 privind aprobarea
Regulamentului 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, modificată şi completată 
prin Hotărârea Consiliului Local Buftea nr. 103/21.12.2010 ; 

• Hotărârea Consiliului local al oraşului Buftea nr. 104/21.12.2010 privind aprobarea
"Contractului de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în 
regim de taxi"; 

• Prevederile art. 19, lit. e) din Contractul de delegare a gestiunii aprobat prin
Hotărârea Consiliului local al oraşului Buftea nr. 104/21.12.2010 privind aprobarea 
contractului de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în 
regim de taxi; 

• Prevederile art. 143, alin (1 ), alin (5), lit. a) şi ale art. 56, alin. (5), lit. a) din
Legea 38/2003 privind transportul fn regim de taxi şi fn regim de fnchiriere, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 28 şi art. 31, alin. (8), lit. a) din Norma metodologică pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul fn regim de taxi şi fn regim de
fnchiriere, aprobată prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministerului Transporturilor şi Reformei; 






