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HOTĂRÂREA NR.206 
din 28 noiembrie 2018 

privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 008 acocdatăv transportatorului 
autorizat P.F.A. CUCONU ŞERBANICA 

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, prin care se propune prelungirea Autorizaţiei taxi nr. 008 către P .F .A. CUCONU 
ŞERBANICA, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege; 

■ Cererea domnului Cuconu Serbănică, în calitate de administrator al P.F.A. CUCONU 
ŞERBĂNICĂ, înregistrată la Primăria' oraşului Buftea cu nr. 21680/ 11.10.2018 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. 104/21.12.201 O privind aprobarea 
contractului de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de 
taxi; 

• Dispoziţia nr. 1330/16.12.2008 privind acordarea autorizaţiei de transport pentcu 
efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi către d-ul CUCONU ŞERBANICA, 
P.F.A.; 

■ Dispoziţia nr. 428/ 13.12.2013 privind prelungirea autorizaţiei de transport pentru 
efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi nr. 08/18.12.2008 şi a autorizaţiei de 
taxi aferentă nr. 008/18.12.2008; 

■ Dispoziţia nr. 498/08.11.2018 privind prelungirea valabilităţii autorizaţiei de transport nr. 
08/18.12.2008 pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, emisă către 
P.F.A. CUCONU ŞERBĂNICĂ; 

■ Prevederile art. 11 alin. (5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 

■ Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
■ Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile art. 1, art. 3 şi art. 6 din Norma metodologică 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. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi al art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. V - Sev prelungeşte autorizaţia taxi nr. 008 acordată transportatorului autorizat P .F .A 
CUCONU ŞERBANICA, cu sediul social în oraşul Buftea, str. Şcolii, nr. 46, judeţul Ilfov, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub nr. F23/325/30.10.2008, CUI 24678451, începând cu 18.12.2018 - data 
expirării vizei de valabilitate, până la 17.12.2023 - data expirării valabilităţii autorizaţiei de 
transport nr. 08 pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, cu 
obligativitatea respectării prevederilor legale, pentru autoturismul marca DACIA LOGAN cu număr 
de identificare UU14SDMC460413636 şi număr de înmatriculare IF-61-MIV. 



Art. 2. - (1) Se modifică Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport în regim de taxi nr. 08/09.02.2011. 

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1 ), se împuterniceşte Primarul oraşului Buftea 
pentru semnarea Anexei nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim 
de taxi, ce se va încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate, va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 4. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarul~i or~şului Buftea, serviciilor de specialitate, în 
vederea ducerii la îndeplinire, P.F.A. CUCONU ŞERBANICA şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 
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