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H O T Ă R Â R E A 

NR.41/2020 

privind aprobarea autorizaţiilor taxi  atribuite în cadrul procedurii  

din data de 21.04. 2020 pe raza oraşului Teiuş 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Teiuş, judeţul Alba întrunit în şedinţă ordinară în data 30 aprilie 

2020, şedinţă publică,desfasurata la distanta. 

 Luând în dezbatere: 

            -proiectul de hotarare privind aprobarea autorizatiilor taxi atribuite in cadrul procedurii din 

data de 21 aprilie 2020  pe raza orasului Teius  

            -referatul de aprobare nr.5624/23.04.2020 la proiectul de hotarare privind aprobarea 

autorizatiilor taxi atribuite in cadrul procedurii din data de 21 aprilie 2020  pe raza orasului Teius 

- raportul nr.5626/23.04.2020 al Serviciului buget finante-compartiment transport, din cadrul 

Primăriei oraşului Teiuş, prin care se propune aprobarea autorizaţiilor taxi pe raza oraşului Teiuş 

-procesul verbal nr.5534/22.04.2020 al comisiei de  atribuire autorizatii taxi 

-avizele nr.5857/30.04.2020,nr.5865/30.04.2020 ale comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate din cadrul Consiliului local oras Teius 

 În temeiul prevederilor:            

- regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi pe raza 

oraşului Teiuş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/2019 

- contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi 

- caietele de sarcini care fac parte integrată din contractele de atribuire 

- Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare 

  În conformitate cu prevederile art. 28 din Ordinul 356/2007 privind Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii 38/2003 

 Analizând autorizaţiile eliberate de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Oraşului 

Teius, pe baza licenţei nr. 207 din 10.02.2009 emisă de către ANRSC 

 În temeiul art. 129,alin.7,lit.s,136 alin.1,art.139,alin.1 şi art.196,alin,1,lit.a din Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

 Art. 1 Aprobă autorizaţiile taxi, emise de autoritatea de autorizare nr. 207 din 10.02.2009 din 

cadrul Primăriei Oraşului Teiuş, în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

activităţii de transport în regim de taxi, după cum urmează: 

 -   cu  autorizaţia TAXI nr.  016,  pentru autoturismul AB 91 TUK 

            -   cu  autorizaţia TAXI nr.  017,  pentru autoturismul AB 10 UBT 
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             Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condiţiile şi în termenele 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

            Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Alba; 

- Primarul Oraşului Teiuş; 

- Compartiment Adm.Publica, Acces Informatii de Interes Public 

Se afiseaza la sediul Primariei oras Teius. 

 

 

 

                                            Teiuș,30 aprilie 2020 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      Contrasemnează pentru legalitate 

Consilier ACHIMESCU IOAN                          secretarul general al orașului 

                                                                                          BARA  MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă:consilieri în funcție-15,consilieri prezenți-15 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru,0 voturi împotrivă,0 

abțineri. 
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