
ROMANIA
coNSrLruL LocAL AL COMUNET pAU$E$Tr-MAcLA$r
JUDETUT, vAr-.,cn,q.

HOTARAREA NR. 9
Privind: stabilirea numSrului maxim de autorizalii taxi pentru anii 2014-

2018

Consiliul Local al Comunei Pduqeqti-Mbglaqi, judelul V6lcea,
intrunit in qedin!6 ordinard, astdzi 31.01 .2014,la care participd un numdr
de 12 consilieri comunali din num6ru1 total de 13 alegi in funclie;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdr0re
iniliat de cStre primarul comunei, privind stabilirea numdrului maxim de
autoriza[ii taxi pentru anii2014-2018; l

AvAnd in vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, inregistrat la nr.
60 din data de 07.01 .2014, prin care se solicitd stabilirea numdrului maxim
de autoriza{ii taxi pentru anli 2014-2018;

findnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local, precum gi de raportul de avizare a proiectului de hotdrAre,
intocmit de secretarul comunei ;

Respect6ndu-se procedura stabilit6 prin Legea nr. 5212003
privind transparenla decizionald, in administra{ia publicd localS qi
prevederile Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de
interes public;

In conformitate cu prevederile-art. 11 din Ordinul Ministrului
lntemelor qi Reformei Administrative nr. 35612007 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 3812003
privind transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere;

In baza art. 36 alin. (6), lit. '0a", punctul 14 din Legea nr.
2151200I, privind administrafia publicd 1oca16, republicatd, cu modificdrile
gi complet6rile ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (1) qi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", aIin. (3),
(5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numdr de 12

voturi " pentru ", adoptdurmdtoarea:

norAnAnn

ART.I Se aproba un numdr de 11 autorizatii taxi emise de Consiliul
Local al Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul VAlcea, pentru o perioada de
5 ani, respectiv anii 2008-2013.
ART.2 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei
prin compartimentele de specialitate.
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ART.3 Prezenta hotdrdre
comunei Pdugeqti-Mdglagi,
comunei, compartimentului
jude{ul Valcea gi se aduce
primdriei.

se comunicd prin intermediul secretarului
in termenul prevdzut de lege, primarului
Taxe gi Impozite, Instituliei Prefectului-
la cunoqtin{d publicd prin afiqare pe saitul

Pausesti-Maglasi, 3 1 .0 1 .2014
Contrasemneazd"

Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-Florela
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