
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public

de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia aprobat prin 
Hotătârea nr. 298/2013 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Primarul municipiului Alba Iulia;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 1122014/14.11.2018 al Compartimentului transport,

liberă iniţiativă, Direcţia Cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia;
Văzând prevederile art.3 și ale art. 6 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public

local, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2(1), ale art. 3, ale art. 13, ale art. 14 şi ale art. 14^2(8) din

Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,  cu modificările şi
completările ulterioare şi prevederile art. 1(2), ale art. 6, ale art. 7 și ale art. 11 din Ordinul nr. 356/2007
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Legii  nr.  38/2003  privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ; 

În temeiul prevederilor art. 36(2) lit. „d” coroborat cu art. 36(6) lit. „a” pct.14, ale art. 45(1) şi
ale  art.  115(1) lit.  „b” din Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare;

Propun Consiliului Local să adopte prezenta
 

H O T Ă R Ă R E :

Art.1 Aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului public
de transport persoane în regim de taxi în municipiul Alba Iulia, aprobat prin HCL nr. 298/2013 conform
anexei .

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Hotărârea se comunică către :
– Primarul municipiului Alba Iulia;
– Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;
– Direcţia Cheltuieli;
– Compartimentul transport, liberă iniţiativă;

Alba Iulia, 14 noiembrie 2018
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