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Privind: Modificarea ~i completarea H.C.L.M. nr. 507/30.09.2019 referitoare la
"Organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport În regim de taxi În
Municipiul Brăila , conform Legii nr. 38/2003, privind transportul În
regim de taxi şi În regim de Închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare" .
CONSILIUL LOCAX.. l.VIUNCIPAL BR.A.IL.A..

La iniţiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doiniţa;
Având În vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, precum ~i Deciziile
Camerei de Conturi Brăila nr. 8/12.06.2020, nr. 8/1/21.05.2021 ~i nr.
8/2/18.08.2021 ;
Văzând raportul comun de specialitate al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Juridic
Contencios Administratie Publică Locală si Directiei Finantelor Publice Locale,
raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători ~i
Administrare Portuară, precum şi avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 ~i 5
din cadrul C.L.M. Brăila ;
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) ~i (4), alin. (6) ~i art. 14"3 din
Legea nr. 38/2003, privind transportul În regim de taxi şi În regim de închiriere,
cu modificările ~i completările ulterioare, Ordinului Ministrului Internelor ~i
Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 38/2003, cu modificările ~i completări le ulterioare, Legii
nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările ~i completă riie ulterioare, Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice
de transport persoane În unităţile administrativ - teritoriale, cu modificările ~i
completările ulterioare, art. 59 ~i art. 60 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată , cu
modificările si completările ulterioare;
În baza art. 129 alin . (1) ~i (2), lit. b), c) şi d), alin . (4), lit. c) şi alin . (7)
lit. n) din O.U .G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ~ i
completări le ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) şi (3) lit. c) din O.U .G. nr. 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările ~i completările ulterioare;
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H:OT..A...R...A...STE:
după

Art.1 Se modifică
cum urmează:

~i

se

completează

H.C.L.M .

Brăila

nr. 507/30.09.2019,

va avea următorul cuprins:
"Art.4 (1) Se stabileşte numărul de autorizaţii taxi, după cum urmează :
a) autorizaţii taxi transport persoane
787;
b) autorizaţii transport marfă
40. "

1. Alineatul (1) al articolului 4 se

modifică şi

2.
După alineatul (1) al articolului 4, se introduce un nou alineat,
alineatul (2) , care va avea următorul cuprins:
,,(2) În situaţia În care numărul de autorizaţii taxi atribuite până la data
prezentei hotărâri este mai mare de 787, autoritatea de autorizare nu va mai
efectua atribuire nouă de autorizaţie taxi, implicând un număr de ordine care nu
se află În exploatare, până la micşorarea numărului de autorizaţii taxi, prin
disponibilizare, În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi
completările ulterioare ".
ArUl Celelalte prevederi ale H.C.L.M.
neschimbate.

Brăila

nr. 507/30.09.2019

rămân

ArUIi Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului
prin Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare
Portuară , iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoştinţă
publică şi o va comunica celor interesaţi.
Brăila,

CONTRA SEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

F-PO-09-02.01. 05/ rev.
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