
 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la suplimentarea numarului locurilor de asteptare a taxiurilor in raport cu numarul de 

autorizatii taxi atribuite si stabilirea noilor amplasamente 

 

 

 

 

 Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 28.03.2019 prin Dispozitia 

Primarului Orasului Bals nr.238/22.03.2019, legal constituit, 
 

 

 

Avand in vedere: 

-raportul nr.6040/26.03.2018 al Serviciului IDLAP din cadrul Primariei Bals, prin care se solicita 

suplimentarea locurilor de asteptare a taxiurilor cu un numar de 37, de la locul 21 la locul 58; 

-expunerea de motive a Primarului orasului Bals – nr.6046/26.03.2019; 

-HCL nr.18/09.03.2017; 

- HCL nr.8/27.02.2019; 

-prevederile cap.I,art.(6),lit.i) din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003 privind 

transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere – Ordin nr.356/2007; 

-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; 
-prevederile art.36 alin. 2) lit.d),alin.(6) lit.a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 si al 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 suplimentarea locurilor de asteptare a taxiurilor cu un numar de 37  ,avand 

urmatoarele amplasamente: 
 

Denumirea amplasamentului Numar locuri de stationare 

Piata Turnuri 3 locuri 

Str. Depozitelor 7 locuri 

Str. Petre Pandrea 7 locuri 

Parcare Vila Ana 5 locuri 

Banca Transilvania 12 locuri 

Piata Centrala 5 locuri 

Str. Ploplui 5 locuri 

Str. Libertatii 5 locuri 

Profi 4 locuri 

Gara 5 locuri 
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Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica,se va  comunica Primarului oraşului 

Balş, Serviciului IDLAP din cadrul Primariei orasului Bals şi  Instituţiei Prefectului Judeţului 

Olt. 

 

 
 
                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                 PIRVA MIHAELA CORINA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals   28.03.2019 

Nr.10 

 (Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) 

 
 
 

 


