
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 
Piaţa Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238 

E-mail: contact primariabuftea.ro 
Web: www.primariabuftea.ro 

HOTĂRÂREA NR.103 
din 30 mai 2019 

privind modificarea autorizaţiilor de taxi nr. 065/28.12.2017, nr. 075/28.12.2017, nr. 
076/28.12.2017 şi nr. 080/17.08.2017 emise transportatorului autorizat S.C. Auto 

Royal Perfect S.R.L. 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

Având în vedere: 
11 Expunerea de motive a domnului Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul oraşului 

Buftea; 
11 Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru serviciile 

de transport public, prin care se propune prelungirea Autorizaţiei taxi nr. 065 către S.C. 
Auto Royal Perfect S. R. L., ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege; 

• Cererile domnului Busuioc Florin Mihai în calitate de administrator al S.C. Auto Royal 
Perfect S.R.L., înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 5712/20.03.2018, 
nr.5356/14.03.2018, nr. 5358/14.03.2018, nr.7127/10.04.2019; 

11 Adresa Primăriei oraşului Buftea nr. 3121/15.02.2019 către S.C. Auto Royal Perfect 
S.R.L.; 

• Adresele domnului Busuioc Florin Mihai înregistrate la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
3533/20.02.2019 şi nr. 4696/08.03.2019 însoţite de documentele solicitate; 

" Dispoziţia primarului oraşului Buftea nr. 453/17.08.2017 privind prelungirea 
autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului de transport persoane în regim de 
taxi nr. 22/27.05.2011 şi a autorizaţiilor de taxi nr. 063/27.05.2011, nr. 078/13.06.2011 
(22.11.2012) şi nr. 080/13.06.2011 (16.01.2013); 

11 Dispoziţia primarului oraşului Buftea nr. 825/28.12.2017 privind prelungirea 
autorizaţiilor de taxi nr. 065/27.05.2011 (29.05.2015), nr. 066/27.05.2011 (12.12.2014), nr. 
068/27.05.2011 (15.12.2014), nr. 075/13.06.2011, nr. 076/13.06.2011 şi nr. 
077 /13.06.2011 (30.05.2014) către S.C. Auto Roy al Perfect S.R.L.; 

" Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
111 Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare; 

În conformitate cu prevederile: 
" art.10 alin. (5) lit. a) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 
" art. 39, art. 40 şi art. 41 lit. a) din Norma metodologică pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
aprobate prin Ordinul nr. 356/2007; 

" art. 18 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin (3) din Regulamentul privind organizarea şi 
executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim taxi şi în regim de 
închiriere în oraşul Buftea, aprobat prin H.C.L. nr. 55 din 26.11.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 



11 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. - Se modifică Autorizaţia de taxi nr.065/28.12.2017 emisă transportatorului 
autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L., cu sediul social în Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, 
Bl.19, se. A, et.1, ap.5, cam.2, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/888/2011, CUI 28292304, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia Logan cu nr. de 
identificare UU14SDAA448438190 şi nr. de înmatriculare B-89-WTV, cu autoturismul Dacia 
Logan cu nr. de identificare UU14SDMC459228140, şi nr. de înmatriculare B-89-WTV. 

Art.2. - Se modifică Autorizaţia de taxi nr. 075/28.12.2017 emisă transportatorului 
autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L., cu sediul social în Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, 
Bl.19, se. A, et.1, ap.5, cam.2, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/888/2011, CUI 28292304, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia Logan cu nr. de 
identificare UU1 LSDAFH40099666 şi nr. de înmatriculare IF-04-ZVO, cu autoturismul Skoda 
Octavia cu nr. de identificare TMBCM21ZOC8016070, şi nr. de înmatriculare IF-04-ZVO. 

Art.3. - Se modifică Autorizaţia de taxi nr. 076/28.12.2017 emisă transportatorului 
autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L., cu sediul social în Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, 
Bl.19, sc. A, et.1, ap.5, cam.2, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/888/2011, CUI 28292304, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia Logan cu nr. de 
identificare UU1LSDAEF40597520 şi nr. de înmatriculare IF-04-ZVP, cu autoturismul Dacia 
Logan cu nr. de identificare UU14SDAG448942717, şi nr. de înmatriculare IF-04-ZVP. 

Art.4. - Se modifică Autorizaţia de taxi nr. 080/17.08.2017 emisă transportatorului 
autorizat S.C. Auto Royal Perfect S.R.L., cu sediul social în Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, 
Bl.19, se. A, et.1, ap.5, cam.2, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/888/2011, CUI 28292304, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia Logan cu nr. de 
identificare UU1 LSDBSP45195711 şi nr. de înmatriculare B-30-PDU, cu autoturismul Dacia 
Logan cu nr. de identificare UU1 L5220X61880990, şi nr. de înmatriculare B-30-PDU. 

Art.5. - Autorizaţiile de taxi nr. 065/28.12.2017, nr. 075/28.12.2017, nr. 076/ 
28.12.2017 şi nr. 080/17.08.2017, modificate conform art.1-art.4, au aceeaşi perioadă de 
valabilitate ca cea iniţială, respectiv până la 16.08.2022, data expirării perioadei de 
valabilitate a autorizaţiei de transport nr. 22. 

Art.6. (1) - Se modifică Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transport în regim de taxi nr. 22/27.05.2011 atribuit transportatorului autorizat S.C. 
Auto Royal Perfect S.R.L., cu sediul social în Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, Bl.19, se. A, et.1, 
ap.5, cam.2, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J23/888/2011, CUI 
28292304, conform prevederilor prezentei hotărâri. 

(2) Se împuterniceşte viceprimarul oraşului Buftea pentru semnarea Anexei nr. 1 ta 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi, ce se vor 
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri. 
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Art. 7. - Serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buftea, 
vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.8. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, S.C. Auto Royal Perfect S.R.L. 
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 

ANGH~J. ~ .. 1~.A .. ;zNA -. MIHAELA 

v(~ 
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