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HOTĂRÂREA NR. 147 
din 08 decembrie 2020 

pentru modificarea art. 2 clin Hotărârea Consiliului local nr. 107/31.07.2020 
privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 076 emisă 

pentru S.C. Auto Roya! Perfect S.R.L 

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 Local ; 
, Hotărârea Consiliului local nr. 107 /31.07.2020 privind retragerea autorizaţiei 

taxi nr. 076 emisă pentru S.C. Auto Royal Perfect S.R.L.; 
, Avizul Comisiei Buget Finanţe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de 

Dezvoltare Comunitară ; 
, Avizul Comisiei de Ordine Publică, Juridică şi de Disciplină; 
În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (5) lit. b) raportat la art. 12 alin. (3) 

din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, ale 
Normei metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobată prin 
Ordinul nr. 356/2007, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. (d) coroborat cu alin. (7) lit. (n) din Codul 
Administrativ aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 /2019 ; 

În temeiul art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. (a) din Codul Administrativ 
aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Articolul 2 din Hotărârea Consiliului local nr. 107 /31.07.2020 privind 
retragerea autorizaţiei taxi nr. 076 emisă pentru S.C. Auto Royal Perfect S.R.L., se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art .2. - Se modifică Anexa nr. 1 ta Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport În regim de taxi nr. 22/27.05.2011 atribuit transportatorului autorizat S.C. 
Auto Roya/ Perfect S.R.L., cu sediul social În Buftea, Aleea Plopilor, nr.4, 81.19, se. A, 
et. 1, ap. 5, cam. 2, Judeţul Ilfov, Înregistrat ta Registrul Comerţului sub nr. 
J23l888/2011, CUI 28292304, În sensul eliminării din listă a autorizaţiei de taxi nr. 076 
acordată pentru autovehiculul cu numărul de Înmatriculare IF-04-ZVP." 



Art. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 107 /31.07.2020 
rămân nemodificate. 

Art. 3. • 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, 
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