
 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  14 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 1 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE        

ORAŞ TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 50 

din data de 27 martie 2019 
 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

public de transport în regim de taxi și în regim de închiriere 

 

 Consiliul local al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând  Referatul nr. 5146/2019  al Compartimentului comercial din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Poliției Locale a Orașuui Tășnad şi Raportul Comisiei 

pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, 

comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.44/2008 privind 

desfășurarea activităților conomice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Legea nr.381/2003 privind transportul 

în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(l) şi (2) lit. d), ale alin. (6) pct. 14 şi 19, 

precum şi ale art.45 alin. (1) din Legea nr.215/200 1a administraţiei publice locale, cu 

modificările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public 

de transport în regim de taxi și în regim de închiriere, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr.58/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de transport 

în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, se 

abrogă. 

 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Oraşului Tăşnad, Compartimentul Comercial și Poliția Locală a Oraşului Tasnad. 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


