ROMÂNIA
JUDETUL ILFOV
ORAŞUL BRAGADIRU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înlocuirea mijlocului de transport aparţinând transportatorului autorizat RADU V.
FLORENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
Consiliul Local al oraşului Bragadiru, Judeţul Ilfov ;
Având în vedere, expunerea de motive a d-lui Cimpoeru Vasile - primarul oraşului Bragadiru,
Raportul de specialitate al Compartimentului de utilitate publică privind transportul de persoane în regim de
taxi şi Raportul Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism şi protecţia mediului;
În conformitate cu prevederile:
- art.JO, alin.(5) si art 11, alin(5) din Legea 38/2003, privind transportul public de persoane in
regim de taxi si in regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- art.31, alin.(1), alin.(3) si alin(6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si în regim de închiriere, aprobate prin Ordinul 356/2007 al
Ministrului internelor si reformei administrative;
- art 39, 40, 41 lit. d) din Legea 38/2003, privind transportul public de persoane în regim de taxi si in
regim de închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local nr.I 07/26.07.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul - Cadru de
acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul nr.
207/2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice;
- art.36, alin.(2), lit."d" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.( l )din Legea nr.215/200 l privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aproba înlocuirea mijlocului de transport marca Dacia Logan, nr. de inmatriculare
IF-75-RLF, an de fabricatie 2007, cu un mijloc de transport marca DACIA LOGAN, nr. de înmatriculare IF75-RLF, an fabricatie 2017 operatorului economic RADU V. FLORENTIN PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA, cu sediul profesional in Orasul Bragadiru, Str. Sperantei , nr.55, Jud.Ilfov, activitate
principala 4932, detinator al autorizatiei de transport nr. 13/04.02.201 O si al autorizatiei taxi nr.
36/29.07.2016, eliberata de Primaria Grasului Bragadiru;
Art.2. Se aproba reanoirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publica
privind transportul public local prin încheierea unui nou Contract de atribuire in gestiune delegata,
conform anexei nr. l , care face parte integranta din prezenta hotarare;
Art.3.-Primarul oraşului Bragadiru, Judeţul llfov va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
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