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HOTĂRÂRE
REFERITOR LA: Înfiinţarea Compartimentului de autorizare pentru servicii de transport
public local
EXPUNERE DE MOTIVE:
Potrivit art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
(r2), autorităţile publice pot stabili funcţii publice în funcţie de necesităţile existente pentru
rezolvarea problemelor curente impuse de legislaţia în vigoare.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul nr. 16082/18.12.2007 al Direcţiei Resurse Umane, prin care se propune înfiinţarea
unui Compartiment de autorizare pentru servicii de transport public local, respectiv transportul în
regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2);
- Avizul nr. 1056089/27.11.2007 al ANFP Bucureşti;
- Ordinul nr. 206/2007 şi Ordinul nr. 207/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru aprobarea Regulamentului –cadru de autorizare pentru serviciile de transport
public local şi a Regulamentului – cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul
serviciilor de transport public local;
- Legea nr. 92/2007 a serviciului de transport public local;
- Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi
completată de Legea nr. 265/2007;
- Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
- Art. 36 alin. (3) lit. “b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată (r1);
- Avizul Comisiei pentru activităţi juridice, disciplină, muncă şi protecţie socială, cereri,
sesizări a Consiliului local Caracal;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1 - Aprobă începând cu data de 01.12.2007 înfiinţarea Compartimentului de autorizare
pentru servicii de transport public local în cadrul Serviciului Autorizări agenţi economici şi liberă
iniţiativă, având în componenţă trei funcţii publice de execuţie, astfel:
- 1 post de consilier, grad superior, treapta 1;
- 2 posturi de inspector, grad principal, treapta 3.
ART.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică şi se completează
corespunzător HCL nr. 161/30.11.2006, privind organigrama, numărul de personal şi ştatul de
funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Caracal.

ART.3 - Direcţia Resurse Umane şi Direcţia Economică se împuternicesc cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.4 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi
juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt.
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