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HOTĂRÂREA NR. 55 
din 30 aprilie 2020 

privind retragerea autorizaţiei taxi nr. 005 emisă pentru P.F.A. Cioc I. Gabriel, ca 
urmare a pierderii calităţii de transportator autorizat 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având î~ vedere I 

, Referatul de aprobare al domnului Pistol Gheorghe, primarul oraşului Buftea; 
, Ra{rtul de specialitate întocmit de CompartimentJ de autorizare pentru 

serviciile de transport public local; 
, Re ratul nr. 5574/10.03.2020 întocmit de Compartime tul de autorizare pentru 

serviciile de transport public local prin care se propune retragere . autorizaţiei de transport 
persoane în egim de taxi nr. 05 emisă către P.F.A. Cioc I. Gabriel 

, Dispoziţia nr. 108/13.03.2020 privind retragerea autorizaţiei de transport nr. 05 
pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi emisă pentru P.F.A. Cioc I. 
Gabriel; 

, Hotărârea Consiliului Local al oraşului 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"; 

, Prevederile art. 143, alin (1 ), alin. (2) lit. c) şi art. 56 alin. (5) lit. a) din Legea 
38/ 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

, Prevederile art. 19 lit. e) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport în regim de taxi, aprobat prin H.C.L. nr. 104/21.12.2010; 

, Prevederile art. 12 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi art. 20 alin. (1) lit. a) din 
Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane 
sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere în oraşul Buftea aprobat prin H. C. L. 
nr. 55/26.11.2008, modificat şi completat prin H.C.L. nr. 103/21.12.2010; 

, Avizul Comisiei Juridice şi de Disciplină; 
• Avizul Comisiei pentru Activităţi Economice şi Financiare, 
În conformitate cu prevederile art. 1, art. 3 şi art. 31 alin. (8) lit a) din Norma 

metodologică pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobată prin Ordinul nr. 
356/2007 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. 5712019; 

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. - Se retrage autorizaţia taxi nr. 005 emisă pentru P.F.A Cioc I. Gabriel, cu 
sediul social în Buftea, strada Mărăşeşti, nr. 36, judeţul Ilfov, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. F23/642/2010, C.U.I. 27181430, având în vedere pierderea calităţii de 
transportator autorizat ca urmare a retragerii autorizaţiei de transport nr. 05. 



Art. 2. - Se ia act de încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport în regim de taxi nr. 13/09.02.2011 al transportatorului autorizat P.F.A. Cioc I. 
Gabriel, cu sediul social în Buftea, strada Mărăşeşti, nr. 36, judeţul Ilfov, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. FZ3/642/2010, C.U.I. 27181430, având în vedere pierderea 
calităţii de transportator autorizat ca urmare a retragerii autorizaţiei de transport nr. 05. 

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 primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire, P.F.A Cioc I. Gabriel şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov. 

Contrasemnează, 
SECRETAR, 
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