
HOTĂRÂREA NR. 274 
 

PRIVIND  MODIFICAREA ANEXEI NR . 4  LA REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA 
ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT 

 ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT  
PRIN HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL TULCEA  NR. 69/28.08.2008  

CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 25.11.2010; 

Examinând proiectul de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul 
privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 69/28.08.2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 34079/17.11.2010 al Compartimentului Transport 
Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Având în vedere  prevederile:  
- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 14,  

art. 45 alin. (1), (3) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se modifică punctul I nr. 19 din Anexa nr. 4 la Regulamentul privind 
organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului 
Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 69/2008 cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- se desfiinţează staţia taxi dispusă pe strada Progresului - 6 locuri de aşteptare; 
       - se înfiinţează staţia taxi pe strada Babadag – Oficiul Poştal nr.1 - 6 locuri de 
aşteptare. 
       ART. 2 – Hotărârea se comunică: 

 Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică 
Locală; 
 Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 
 Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea; 
 Asociaţiilor profesionale reprezentative; 
 Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea; 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea. 



ART. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicesc 
Compartimentul Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală şi 
Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

ART. 4 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor. 

 
       CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
 
            Jr.BRUDIU Maria                                                          BUSURCĂ Alexandru 

 
 

 


	nov - 00018
	nov - 00019

