
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și efectuarea serviciului public de transpot local în
regim de taxi în orașul Huedin

       Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

             Având în vedere referatul nr. 1641/13.02.2018 înaintat de  Tarcea Camelia în calitate de consilier

juridic al Compartimentului Achizitii Publice dîn cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului

Huedin,  privind aprobarea Regulamentului  de organizare și efectuare a serviciului  public  de transport

local  în  regim  de  taxi,  în  orașul  Huedin,  respectiv  nota  de  fundamentare  privind  aprobarea

Regulamentului.

             Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 2913/15.03.2018 înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie publică, juridică, de muncă și protecție socială la ședința din data de 22.03.2018.

Luând în considerare prevederile art. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, alin.1, 30, 38, 52 din Legea nr. 38 din

2003, modificată și completată cu Legea nr. 265 din 19 iulie 2007 privind transportul în regim de taxi și în

regim de închiriere, a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, O.U.G nr.195/2002 privind

circulația pe drumurile publice actualizată, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,  art.

36, alin. 2 lit. a,  alin.3, lit.b,c și art. 45  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea

286/2006.

           H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  Regulamentul privind organizarea și efectuarea serviciului public de transpot 

local în regim de taxi în orașul Huedin, conform  anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția locală din

cadrul  Primăriei orașului Huedin. 

Nr.50/29.03.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Buzaș – Fekete Maria                  Cozea Dan
LS………………………


