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HOTARAREA NR. 44/2020  

privind atribuirea autorizaţiei taxi nr. 2, transportatorului autorizat 

S.C. Mirco Gamir S.R.L. Copşa Mică 

 

                Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 iulie 

2020, 

Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 4006/2020 şi 

raportul nr. 4018/2020 întocmit de domnul Pop Ioan Sorin, consilier la Compartimentul 

Gospodărire comunala şi transport, 

Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinii şi 

a liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

                 În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din  Legea nr. 38/2003 privind transportul 

în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificarile şi completările ulterioare, prevederile art. 

28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, aprobate de Ordinul 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 356/2007 şi prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), 

alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

                În temeiul  art.139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

  Art. 1. Se aprobă atribuirea autorizaţiei taxi nr. 2 transportatorului autorizat S.C. Mirco 

Gamir S.R.L. Copşa Mică pentru autoturismul Dacia Logan cu numarul de înmatriculare SB-13-

WNP. 

  Art. 2. Se imputerniceste primarul oraşului Copşa Mică sa redacteze şi să semneze 

contractul de delegare a gestiunii serviciului de utilitate publică privind transportul de persoane în 

regim de taxi cu transportatorul prevăzut la art. 1.  

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

oraşului Copşa Mică şi Compartimentul Gospodarire comunală şi transport. 

 

Adoptată în oraşul Copşa Mică la data de 28 iulie 2020 

 

                      Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează 

 Comiza Cornel  Secretar general 

              Şerban Dorin 
 

Difuzat: 1 ex. Primar; 1 ex. Institutia Prefectului;1 ex. transportator; 1 ex. Compartiment gospodarie si transport 

Red.dact. S.D. 

     

 


