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       R O M Â N I A 

     JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL OCNA MUREŞ 

          PRIMAR 

   Nr. 153/21.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind atribuirea a 2 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de  

taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizațiilor 
 

 

 CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă___________ 

publică desfășurată la data de ___________, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 

_____/_________, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vințeler;   

 

 Având în vedere  

 referatul de aprobare nr.16453/19.10.2021 al Serviciului transport public local din care 

rezultă necesitatea aprobării atribuirii a 2 autorizații taxi pentru realizarea serviciului de 

transport persoane în regim taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculate de la data eliberării 

autorizațiilor;  

 raportul de specialitate ______________ nr.______/______________ al Serviciului transport 

public local;  

 avizele ______________ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Ocna 

Mureș; 

 Legea nr. 38/2003 privind transportul de persoane în regim de taximetrie și de închiriere; 

 Art. 28. din Ordinul nr.356/2007 emis de Ministrul Internelor și Reformei Administrative 

conform căruia “Atribuirea unei autorizaţii taxi pentru realizarea serviciului de transport 

persoane în regim de taxi se face prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, cu acordul asociaţiilor profesionale reprezentative, potrivit 

criteriilor de departajare prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare, conform punctajelor acordate pentru fiecare criteriu de departajare”. 

 Hotărârea nr. 119/2017 a Consiliului local al orașului Ocna Mureș, prin care se stabilesc 

pentru atribuire un număr de 52 autorizații de taxi; 

 art. 16 alin. (4) din Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 103/31.07.2008 și 

Hotărârea Consiliului local nr.28/28.02.2018 prin care sunt stabilite criteriile de departajare 

care se aplică solicitanților autorizații taxi ;  

 Proces verbal de afișare al listei de atribuire procedură de autorizare pentru transportul de 

persoane în regim de taximetrie nr. 15.120/28.09.2021, întocmit de către comisia de atribuire 

autorizații taxi; 

 Listă atribuire procedură de autorizare pentru transportul de persoane în regim de taximetrie 

nr. 15.067/27.09.2021; 

 prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 În temeiul art. 129, alin. (2) lit. c), art. 136, art. 139, alin. (3), lit. i) art. 196, alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 
 

 Art. 1. Se aprobă atribuirea de autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport 

persoane în regim de taxi, pe o perioadă de 5 ani, calculată de la data eliberării autorizației, 

următorilor solicitanți: 
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Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 
 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 
 

              Se comunică la: 

       - Instituția Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul de transport public local; 

       - SC CHIRALEX AUTO SRL; 

       -VAIDA JENEL SEBASTIAN PFA. 

Ocna Mureş,  21.10.2021. 

 

                         INIŢIATOR,               AVIZAT, 

         PRIMARUL ORAŞULUI OCNA MUREŞ,                     SECRETAR GENERAL 

                           SILVIU VINȚELER                                               SIMION NICUȘOR PANDOR 

 

 

 

 
Prezentul proiect de hotărâre: 

 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. i) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 136 

alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ Compartimentului 

______________________________________________________________ 

 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 

alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către următoarea 

comisia de specialitate _____________________________________________ 

alte avize necesare ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tehnored:G.M.A .Ex: 3. anexe: 0     Consilieri in functie: 17; prezenti:  ; voturi ,,pentru”(%):   ;   voturi ,,contra”:  ;  abţineri: 

NR. 

CRT
. 

TRANSPORTATOR 

AUTORIZAT 

MARCA 

AUTOTU- 
RISM 

NUMĂR 

ÎNMATRI- 
CULARE 

PUNCTAJ NUMĂR 

AUTORIZ.  
TRANSPORT 

NUMĂR 

AUTORIZ. 
TAXI 

  1. SC CHIRALEX 

AUTO SRL 

DACIA 

LOGAN 

AB 38 

ALM 

37 PCT 26         10 

2. VAIDA JENEL 

SEBASTIAN PFA 

RENAULT        

CAPTUR 

AB 71 

FHL 

30 PCT 33         21 
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