
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: aprobarea numarului maxim de autorizatii pentru executarea transportului in regim de taxi in 
orasul Bals 

 
 
             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 09.03.2017 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.277/03.03.2017, legal constituit, 

  
     Luand act de: 
 

- Raportul nr.1321/25.01.2017 al Serviciului I.D.L.A.P. din cadrul Primariei Bals; 

- Expunerea de motive a Primarului orasului Bals-nr.1340/25.01.2017; 

Avand in vedere prevederile: 

- Art.16 alin.(1),art.17,art.19 lit.c),art.20 alin.(6) si (7) din Legea nr.92/2007,a serviciilor de transport public 

local; 

- Art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale art.6 din Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative 

nr.356/2007 privind Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim 

de taxi si in regim de inchiriere,cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica 

legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

- art.36 alin.(9) din din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

Adopta prezenta 

                                                                    HOTARARE 
 

Art.1. Se aproba numarul maxim de 84 autorizatii taxi necesare pentru desfasurarea activitatii de transport in 

regim de taxi pe teritoriul orasului Bals,pentru o perioada de 5 ani de la data adoptarii prezentei hotarari. 

      Art.2. Prezenta hotarâre se va aduce la cunostinta publica,se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor 

publice din cadrul Primăriei oraşului Balş pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 

 

 

                                                             PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                               BADEA VANINA ELENA 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,09.03.2017 
Nr.18 
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi) 
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