ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 77 din 18.07.2019
privind aprobarea unor măsuri pentru transportul de persoane în regim taxi
Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
Având în vedere:
-

prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

-

prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere;

-

prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
Luând în considerare:

-

numărul de locuitori ai Orașului Târgu Frumos, conform adresei nr. 730/08.04.2019
a Direcției Județene de Statistică Iași, raportat la prevederile art. 14 alin. 4 din
Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;

-

Expunerea de motive nr. 39484/09.07.2019;

-

Proiectul de hotărâre nr. 39485/09.07.2019;

-

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului înregistrat cu nr. 39486/09.07.2019;

-

Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie, muncă și
protecție socială, culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 40446/18.07.2019;

-

Procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos
nr. 40483/19.07.2019;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aprobă suplimentarea numărului autorizațiilor pentru desfășurarea
activității de transport în regim de taxi în Orașul Târgu Frumos, de la 41 la 56.
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Art.2 – Autorizațiile cu număr de înregistrare de la 41 la 56, prevăzute la art. 1 din
prezenta hotărâre, vor fi eliberate exclusiv pentru desfășurarea, în Orașul Târgu Frumos, a
activității de transport în regim de taxi cu mijloace de transport acționate prin motoare cu
propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-in, Hydrogen
(FCV), având an de fabricație mai mic cu cel mult 3 ani la data solicitării emiterii
autorizației taxi.
Art.3 - Secretarul general al Oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi, Primarului Oraşului Târgu Frumos, Serviciului
economic, Biroului Impozite, Taxe Locale și Transport Local şi o va aduce la cunoştinţă
publică prin afişare şi/sau pe pagina de internet www.primariatgfrumos.ro şi/sau în presă.
Președinte de ședință,

Contrasemnează pentru legalitate,

Consilier local

Secretar general,

Costel Colotin

Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 18.07.2019, cu un
număr de 14 voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 14 consilieri
locali prezenți la ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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