
ROMANIA                                                                                        
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
pentru modificarea 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, modificata si completata prin HCL 
nr.34/30.04.2008

Având în vedere expunerea de motive nr.6161/28.04.2009 formulată de  dl.Niculae Dragan, Viceprimarul 
orasului Breaza;

Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.6193/28.04.2009, intocmit de Sef Serviciu Transport Local si Administrarea 

Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Breaza; 
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului 
public si privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.6194/28.04.2009 al secretarului orasului Breaza;

În temeiul  art.  36, alin.  (9) si art.115, alin.(1),  lit.”b”coroborat cu art.45, alin.  (1) din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.I. 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, modificata si completata prin HCL nr.34/30.04.2008, se modifica dupa 
cum urmeaza:
1. Litera „d” a art.18 va avea urmatorul cuprins:
„Art.18 d) cate un autocolant aplicat, pe portierele din fata ce va contine toate tarifele practicate.
Autocolantul va avea dimensiunea 297 x 210 mm (A4), fondul rosu si scrisul alb, vizibil de la minim 5 m.”

Art.II.  Punctul  7  al  HCL nr.34/30.04.2008  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, se revoca.

Art.III. Celelalte dispozitii cuprinse in HCL nr.20/28.02.2008 astfel cum a fost modificata si completata 
prin HCL nr.34/30.04.2008, raman neschimbate.

Art.IV. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala: Prefecturii 
Prahova si Sefului Serviciului Transport Local si Administrarea Domeniului Public si Privat.
            

    Preşedinte de Şedinta                                                             Contrasemnează:
       Consilier,                                                                                            Secretar,
   Bartusica Dan                                                                            Elena Moldoveanu
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