HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Modificarea anexei la H.C.L nr. 65/2008 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Având în vedere că pe str. Antonius Caracalla, în zona Florăriei Green Garden s-au
executat lucrări pentru amenajarea parcărilor auto se impune mutarea staţiei taxi care
funcţionează în acea zonă pe str. 1 Decembrie 1918, la intersecţia străzii Antonius
Caracalla cu str. Plevnei.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.14834/10.12.2008 al Compartimentului Autorizări
transport local din cadrul Primăriei municipiului Caracal ;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Art.13 lit „f” din Legea nr. 38/2003 modificată şi completată privind transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Art. 6 lit. „l” din Normele Metodologice nr. 356/2007 pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 38/2003 modificată şi completată;
- O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere cu modificările şi completările
ulterioare;
- Acordul Poliţiei Rutiere Caracal transmis cu adresa nr.14833/10.12.2008;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi
completările ulterioare;
-Art. 36 alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială,
cereri, sesizări a Consiliului local Caracal;
-Avizul Comisiei pentru activităţi de amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură,
protecţia mediului a Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRÂŞTE:
Art.1 Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 65/2008 privind reglementarea
transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, în
sensul că amplasamentul staţiei taxi cu un număr de 10 locuri situată pe strada A. Caracalla
– zona cuprinsă între florăria „Green Garden” până la limita a 10 locuri se schimbă pe
strada 1 Decembrie 1918 de la intersecţia cu strada A. Caracalla în limita a 10 locuri taxi.

Art.2. Prevederile HCL nr. 127/27.12.2007 şi HCL nr. 65/31.10.2008 se modifică în
mod corespunzător.
Art.3. Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal, operatorii de transport
taxi şi taximetriştii independenţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Olt, Primarului
municipiului Caracal, Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal, operatorilor de
transport taxi şi taximetriştilor independenţi.
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Nr. 14834 din 10.12.2008

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile art. 13 lit. „f” din Legea nr. 38/2003 modificată şi completată şi art. 6
lit. „l” din Normele Metodologice nr. 356/2007 pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 modificată şi completată
, avizul Biroului Poliţiei Rutiere Caracal, precum şi faptul că pe str. Antonius Caracalla, s-au realizat în
acest an lucrări de supralărgire a carosabilului pentru amenajarea unor spaţii de parcare propunem spre
analiză şi hotărâre schimbarea amplasamentului staţiei taxi din str. Antonius Caracalla – zona Florăriei
„Green Garden” pe str.1 Decembrie 1918 la intersecţia str. Antonius Caracalla cu str. Plevnei.
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