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HOTĂRÂREA NR. 220
din 21 decembrie 2018
privind acordarea autorizaţiei taxi nr. 007 transportatorului autorizat
S.C. FLY NET TAXI S.R.L.

Consiliul Local al oraşului Buftea,
Având în vedere
■ Expunerea de motive a Viceprimarului oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru serviciile
de transport public, prin care se propune acordarea Autorizaţiei taxi nr. 007 către S.C. FLY
NET TAXI S.R.L., ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de acordare prevăzute de lege;
■ 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 ;
■ Anunţul nr. 19203/12.09.2018 privind iniţierea procedurii de atribuire a 2 (două)
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;
■ Cererile domnului Pena Augustin, în calitate de administrator al S.C. FLY NET TAXI
S.R.L., înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 19120/11.09.2018, nr.
22247 /18.10.2018 şi actele depuse la dosar;
• Procesul verbal nr. 26637 /10.12.2018, încheiat cu ocazia verificării documentelor
depuse şi a stabilirii punctajelor pentru îndeplinirea criteriilor de departajare;
■ 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.;
• 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 fn regim
de taxi şi fn regim de fnchiriere, 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 fn regim de taxi şi fn regim de fnchiriere fn 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 Activităti Economice si Financiare;
În conformitate cu prevederil~ 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.
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
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

administraţiei

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se acordă autorizaţia taxi nr. 007, transportatorului autorizat S.C. FLY NET
TAXI S.R.L., cu sediul social în oraşul Buftea, Bulevardul Mihail Eminescu, nr. 1, Bloc R1,
Scara C, Etaj 4, Ap.17, judeţ Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.
J23/690/16.02.2018, C.U.I. 38878824, pe perioada de valabilitate a autorizaţiei de
transport nr. 29 pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de taxi,
respectiv până la 14.06.2023, cu obligativitatea respectării prevederilor legale, pentru
autoturismul DACIA LOGAN cu număr de identificare UU14SGG550678553 şi număr de
înmatriculare IF-09-YKY.
Art. 2. - (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului de transport în regim de taxi nr. 29 /31.08.2018.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1 ), se împuterniceşte Viceprimarul
oraşului Buftea pentru semnarea anexei nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de transport în regim de taxi nr. 29/31.08.2018, ce se va încheia ca urmare a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate vor 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 viceprimarului oraşului Buftea,
serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, S.C. FLY NET TAXI S.R.L. şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov.

Contrasemnează,
PREŞEDINTE

SECRETAR,
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