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HOTĂRÂREA NR. 15 
Din 29 Ianuarie 2021 

privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 002/16.12.2008 
emisă transportatorului autorizat P.F.A. Paraschiv Valentin 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Referatul de aprobare prezentat de domnul Vaida Gheorghe-Alexandru, viceprimarul oraşului 

Buftea; 
• Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile de 

Transport Public, prin care se propune modificarea Autorizaţiei taxi nr. 002 către P.F.A. Paraschiv 
Valentin; 

• Cererea domnului Paraschiv Valentin, înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 
23982/25.11.2020; 

• Dispoziţia primarului oraşului Buftea nr. 496/08.11.2018 privind prelungirea valabilităţii 
autorizaţiei de transport nr. 02/18.12.2008 pentru efectuarea serviciului de transport persoane în 
regim de taxi, emisă către P.F.A. Paraschiv Valentin; 

• Hotărârea Consiliului Local nr. 204/28.11.2018 privind prelungirea autorizaţiei taxi nr. 002 
acordată transportatorului autorizat P.F.A. Paraschiv Valentin; 

• Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare 
Comunitară ; 

• Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină ; 
• Prevederile 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; 

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. 1, art. 3, art. 6, art. 39, art. 40 şi art. 41 lit. a) din Norma metodologică pentru aplicarea 

prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobată prin Ordinul nr. 356/2007; 
• art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) coroborat cu alin. (7) lit. n) din Codul Administrativ aprobat 

prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 5712019 ; 
În temeiul art. 139 alin. (1 ), art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. · (1) Se modifică Autorizaţia de taxi nr. 002, prelungită prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 204/28.11.2018, emisă transportatorului autorizat P. F.A. Paraschiv Valentin, cu sediul social 
în Buftea, str. Viilor, nr. 22, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. F23/368/2006, 
CUI 19339661, în sensul înlocuirii autoturismului Dacia Logan cu nr. de identificare 
UU14SDL1E56998594 şi nr. de înmatriculare IF-09-EDI, cu autoturismul Dacia Logan cu nr. de 
identificare UU14SDL 1459695217 şi nr. de înmatriculare IF-09-EDI. 

(2) Autorizaţia de taxi modificată are aceeaşi perioadă de valabilitate ca cea 
iniţială, respectiv până la 17.12.2023, data expirării perioadei de valabilitate a autorizaţiei de 
transport nr. 18. 

Art. 2. · (1) Se modifică Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport în regim de taxi nr. 02/09.02.2011 atribuit transportatorului autorizat P.F.A. Paraschiv 
Valentin, cu sediul social în Buftea, str. Viilor, nr. 22, judeţul Ilfov, înregistrat la Registrul Comerţului 
sub nr. F23/368/2006, CUI 19339661. 



(2) În aplicarea prevederilor alin. (1 ), se împuterniceşte Primarul/viceprimarul 
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/viceprimarul 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 primarului oraşului Buftea, serviciilor de specialitate, în 
vederea ducerii la îndeplinire, P.F.A. Paraschiv Valentin şi Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
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