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Priveşte: modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe 
raza municipiului Alexandria 

                             
        Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman întrunit în sedinţa ordinară, având 
în vedere: 

- expunerea de motive nr. 23460/din data de 22 .10. 2013 a Primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr.23461 din data de 22 .10. 2013 al Directiei Patrimoniu si al Directiei 

Administratie Publica Locala;  
- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului 

Alexandria;  
- prevederile art. 13 si art. 14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si de 

inchiriere, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 6 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si de inchiriere, 
actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 58, art. 59, art. 60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (6), lit. ,,a’’, pct. 19 din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia 
publică locală republicată, actualizata, cu modificările şi completările ulterioare. 

   In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. Se modifica si se completeaza art. 14 din H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2008 privind 
aprobarea „ Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe 
raza municipiului Alexandria’’ si va avea urmatorul cuprins: 

,, Numarul maxim de autorizatii taxi pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi 
(model conform Anexei nr. 2 si va avea culoarea galben) in municipiul Alexandria, pentru o perioada 
de 5 ani, este de 160. ’’ 
  Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2007 privind „Regulamentul de 
organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria’’, 
raman neschimbate.  

Art. 3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea art. 1 din H.C.L. nr. 42 din 28 februarie 
2011 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 57 din 02 octombrie 2007 privind „ Regulamentul 
de organizare si executare a serviciului de transport in regim de taxi pe raza municipiului Alexandria ”.  

Art. 4. Prin grija serviciului Cancelarie prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului 
judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria, Directiei 
Patrimoniu pentru cunoastere si punere in aplicare. 
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