ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail:

HOTĂRÂREA NR. 156

din 31 august 2018
privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 088 transportatorului autorizat
S.C. FLY NET TAXI S.R.L.
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
�e transport public, prin care se propune acordarea A,utorizaţiei taxi nr. 088 către S.C. FLY
NET TAXI S.R.L., ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de acordare prevăzute de lege;
• Cererea domnului Pena Augustin, în calitate de administrator al S.C. FLY NET TAXI
S.R.L., înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 5938/22.03.2018 şi actele depuse la
dosar;
• 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 ;
• Dispoziţia nr. 230/15.06.2018 privind acordarea Autorizaţiei de transport nr. 29
pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi către S.C. FLY NET
TAXI S.R.L.;
• Anunţul nr. 12687/19.06.2018 privind iniţierea procedurii de atribuire a 1 (unei)
autorizaţii taxi pentru transportatorii autorizaţi persoane fizice/juridice cu
domiciliul/sediul social în oraşul Buftea, înscrişi în lista de aşteptare şi anunţul publicat în
cotidianul România Liberă;
• Procesul verbal încheiat cu ocazia verificării documentelor nr. 18140/29.08.2018 ;
• Prevederile art. 17 alin. (2), art. 18 şi art. 28 din Norma metodologică pentru
aplicarea Legii nr. 38/2003, aprobată prin Ordinul nr. 356/2007 al Ministerului Internelor şi
Reformei;
• Prevederile art. 11 alin. (1) - (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul În regim
de taxi şi În regim de Închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 13.1.1., alin. (1) - (3), art. 13.1.2, art. 13.1.6 şi art. 16.3 din
Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane
sau bunuri În regim de taxi şi În regim de Închidere În oraşul Buftea, anexă la H.C.L. nr.
55/26.11.2008, modificat apoi prin H.C.L. nr. 103/21.12.2010;
• Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină;
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare;
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 3 şi art. 28 din Normele metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007 şi ale
art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 19 din Legea nr.

