ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA
HOTARARE
pentru modificarea si completarea HCL nr. 20/28.02.2008 privind aprobarea si reglementarea
transportului public de persoane si bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere
Având în vedere expunerea de motive nr.12696/11.09.2009, formulată de dl.Nicolae
Ferastraeru, Primarul orasului Breaza;
Luand act de:
- raportul de specialitate nr.12929/16.09.2009, intocmit de dl.Marian Necula, inginer Serviciu
Transport Local;
− raportul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
− avizul nr.13.085/18.09.2009 al secretarului orasului Breaza;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim
de inchiriere, modificata si completata ;
In temeiul prevederilor art.36, alin. (6) lit. “a” pct. 19 raportat la alin. (2) lit. “d”, art.115,
alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata;
Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare
Art.I . Art.1 (1) al HCL nr. 20/28.02.2008 privind aprobarea si reglementarea transportului
public de persoane si bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere se modifica si completeaza dupa
cum urmeaza:
1. "Art.1. (1) Se aproba un numar maxim de 5 autorizatii taxi in orasul Breaza.”
2. Articolul 1 se completeaza prin introducerea unui nou alineat, alin.(3) cu urmatorul cuprins:
“(3) Se constituie comisia de licitatie pentru obtinerea autorizatiilor in urmatoarea componenta:
- Bartusica Dan, presedintele comisiei;
- Savu Constantin, reprezentantul Biroului API- secretarul comisiei;
- Diaconu Constantin, Sef Serviciu Transport Local si Administrarea Domeniului Public si
Privat;
- Voicu Monica, consilier juridic;
- Tatulescu Marin, consilier local;
- Gradinaru Marian, consilier local;
- Coltoiu Constantin, consilier local.
Art.II. Celelalte prevederi ale hotararii si anexele la aceasta raman nemodificate.
Art.III. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Servicului Administratie Publica Locala:
Prefecturii Prahova si Serviciului de Transport Local si Administrarea Domeniului Public si Privat din
cadrul Primariei orasului Breaza.
Presedinte de sedinta,
Consilier,
Ciprian Chitoi
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Contrasemneaza,
Secretar,
Elena Moldoveanu

