
 
 
 
                                           HOTĂRÂRE 
         privind  înființarea serviciului public local de transport în regim de  
                    taxi pe raza comunei Gura Vitioarei, județul Prahova 
 
 
        Având în vedere: 
- Proiectul de hotarare nr.6731/24.08.2021, referatul de aprobare 
nr.6730/24.08.2021, precum și raportul nr. 6732/24.08.2021 al serviciului 
administrativ,gospodărie comunală și transport public local din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei, judeţul Prahova , 
- Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, 
cu modificările și completările ulterioare , 
- Ordinul nr.356/2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu 
modificările și completările ulterioare,  
- Ordinul nr.243/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Normelor metodologice 
de stabilire,ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport 
public local de persoane, bunuri,ori mărfuri în regim de taxi, cu modificările și 
completările ulterioare , 
- Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 privind serviciile publice de transport persoane 
în unitățiile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
- Legea nr.51 din 8 martie 2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice,republicată,cu modificările și completările ulterioare,  
- Ordonanța Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare,  
- Ordinul nr.207/2007 al A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport 
local de persoane,cu modificările și completările ulterioare , 
         Luand act de avizul consultativ inregistrat cu nr. 6818/27.08.2021 al 
comisiei de specialitate nr.3, avizul consultativ inregistrat cu nr.6825/27.08.2021 
al comisiei de specialitate nr.1 si de avizul consultativ inregistrat cu 
nr.6828/27.08.2021 al comisiei de specialitate nr.2,  
         În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
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         Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei , judetul Prahova, 
 
 
                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. - Aprobă înfiinţarea Serviciului public local de transport în regim de 
taxi pe raza comunei  Gura Vitioarei, judeţul Prahova. 
ART.2.- Aprobă Regulamentul de acordare, atribuire și eliberare a 
autorizațiilor de transport în regim de taxi și a autorizațiilor de taxi conform 
Anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3. -Aprobă un număr maxim de 6 de autorizaţiii taxi pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi în comuna 
Gura Vitioarei,judeţul Prahova. 
ART.4. -Tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de autoritatea de autorizare 
pentru activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi sunt 
aprobate anual prin hotărârea Consiliului Local de aprobare a impozitelor şi 
taxelor locale. 
ART.5. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, după 
caz, de către reprezentanții organelor de control autorizate prevăzute la art. 54 
alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
închiriere, cu modificările și completările ulterioare și împuterniciții primarului 
comunei Gura Vitioarei. 
 (2) Împuterniciţii primarului comunei Gura Vitioarei sunt reprezentanții Poliţiei 
Locale din cadrul Primăriei comunei Gura Vitioarei. 
ART.6.- Prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 aprobata prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod 
corespunzător. 
ART.7.- Prevederile prezentei hotărâri se aduc la îndeplinire de către serviciul 
administrativ,gospodărie comunală şi transport public local din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei . 
ART.8.-  Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituției 
prefectului - județul Prahova, primarului localității și tuturor compartimentelor 
de resort din aparatul de specialitate al primarului, prin grija Secretarului 
general al comunei Gura Vitioarei și se publică în Monitorul Oficial Local prin 
compartimentul Monitorizarea procedurilor administrative. 
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