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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea art. 27 din H.C.L. nr. 37/2003 privind aprobarea Regulamentului de
organizare a Serviciului public de transport în regim de taxi pe raza municipiului
Caracal
EXPUNERE DE MOTIVE :
Locurile de aşteptare pentru taxiuri se stabilesc prin hotârârea consiliului local cu avizul Poliţiei
Rutiere .
AVÂND ÎN VEDERE :
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
- Ordinul 275/2003 al Ministrului Administraţiei Publice privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere ;
- Cererea nr. 935/2007 a Sindicatului Şoferilor de Taxi, prin care solicită suplimentarea locurilor de
aşteptare cu respectarea regulilor de circulaţie ;
- Adresa nr. 84763/2007 şi adresa nr. 84566/2007 a Poliţiei Rutiere Caracal prin care îşi exprimă
acordul în vederea amplasării unei noi staţii taxi ;
- Art. 38 alin. ( 9 ) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Avizul comisiei pentru activitate juridică, disciplină în muncă şi protecţie socială, cereri sesizări a
Consiliului Local Caracal
În temeiul art. 46 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, completată şi
modificată prin Legea 286/2006;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1 - Art. 27 din H.C.L. nr. 37/2003 va avea urătorul cuprins :
Art.1 “ Aprobă suplimentarea cu 10 locuri de asteptare pentru taxiuri pe str. Antonius
Caracalla – zona magazinului “ Ema “, iar amplasarea staţiilor taxi pe raza municipiului Caracal este
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre .”
Taximetriştii ce vor staţiona în staţia din zona magazinului “ Ema “ vor asigura căile de acces pentru
aprovizionarea cu mărfuri a agenţilor economici din perimetrul staţiei ; în caz contrar vor fi sancţionaţi
conform legislaţiei în vigoare .
ART. 2 - H.C.L. nr. 37/2003 se modifică în mod corespunzător .
ART. 3 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, Poliţia Rutieră Caracal, operatorii de
taxi şi taximetriştii independenţi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre .
ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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