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DISPOZIŢIE
REFERITOR LA:
prelungire autorizaţie taxi nr. 257 deţinută de
transportatorul autorizat PFA RĂDUCĂ CONSTANTIN VIOREL, cu sediul In municipiul
Slatina, b-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr.13, bl.CAM2, sc.B, ap.59, jud. Olt, CUI 34284330,
F28/134/2015, pentru autovehiculul cu destinaţia taxi OT-12-WWR, marca DACIA, Număr
de identificare/Anul de fabricaţie UU14SDMC460749729/2018 valabilă de la data de

•

21.05.2022 până la data de 20.05.2027

Având în vedere:
- referatul nt~
.(g-i0j 2022 intocmit de Compartiment Transporturi-Serviciul
Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Generale
Economice;
- cererea nr.62332/17.05.2022, adresată de către domnul Răducă Constantin Viorel 1n calitate de
reprezentant legal la PFA RADUCA CONSTANTIN VIOREL, cu sediul 1n municipiul Slatina, b-dul.
Alexandru Ioan Cuza, nr.13, bl.CAM2, sc.B, ap.59, jud. Olt, CUI 34284330, F28/134/2015 prin care
solicită prelungirea autorizaţiei taxi nr.257, pentru o perioadă de 5 ani, incepând cu data de 21.05.2022;
- autorizaţia taxi nr.257 valabilă până la data de 20.05.2022, eliberată 1n baza autorizaţiei de
transport nr.256/10.07.2015 1n regim de taxi, deţinută de transportatorul autorizat PFA RĂDUCĂ
CONSTANTIN VIOREL pentru autovehiculul cu destinaţia taxi OT-12-WWR, marca DACIA, Număr de
identificare/Anul de fabricaţie UU14SDMC460749729/2018;

•

- prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şiin
regim de inchiriere, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.14 alin.(5) din
Regulamentul privind activităţile de transport persoane in regim de taxi, de transport
bunuri/mărfuri in regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi 1n municipiului Slatina, aprobat
prin HCL nr.313/30.08.2019, potrivit cărora o autorizaţie taxi sau o copie conformă deţinută
pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi
număr de ordine, numai dacă la data cererii sunt Indeplinite cumulativ mai multe condiţii;
- prevederile HCL nr.313/30.08.2019 privind aprobare reglementări pentru autorizarea,
organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuat activităţilor de transport persoane 1n regim
de taxi şi a dispeceratelor taxi în municipiul Slatina.
- In urma verificării documentelor depuse s-a constatat Indeplinirea condiţiilor impuse de
actele normative menţionate referitor la prelungirea autorizaţiei taxi nr. 257, deţinută de
transportatorul autorizat PFA RĂDUCĂ CONSTANTIN VIOREL, pentru autovehiculul cu
destinaţia taxi OT-12-WWR a cărei valabilitate expiră la data de 20.05.2022.
in baza prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin (5) lit.g), precum şi art.196
alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/05.07.2019, privind Codul administrativ,
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DISPUNE:

•

•
•

ART.1 — incepănd cu data de 21.05.2022 se prelungeşte autorizaţia taxi nr. 257 deţinută
de transportatorul autorizat PFA RĂDUCĂ CONSTANTIN VIOREL, cu sediul în municipiul Slatina,
b-dul. Alexandru Ioan Cuza, nr.13, bl.CAM2, sc.B, ap.59, jud. Olt, CUI 34284330, F28/134/2015,
pentru o perioadă de 5 ani, pentru autovehiculul agreat taxi cu numărul de Inmatriculare OT-12WWR, marca DACIA, Număr de identificare/Anul de fabricaţie UU14SDMC460749729/2018,
potrivit prevederile art.11 alin.(5) din Legea nr. 38/2003 privind transportul In regim de taxi şiln
regim de 1nchiriere, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.14 alin.(5) din
Regulamentul privind activităţile de transport persoane In regim de taxi, de transport
bunuri/mărfuri în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi 1n municipiului Slatina, aprobat
prin H.C.L. nr.313/30.08.2019
ART.2 — Prezenta dispoziţie va fi dusă la indeplinire de către Compartiment Transporturi
- Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Generale
Economice.
ART.3 - Contestarea actelor administrative se face In termen de 30 de zile de la
comunicarea prezentei dispoziţii, la Tribunalul Olt - Secţia Contencios Administrativ.
ART.4 - Prezenta dispoziţie se comunică la:
Instituţia Prefectului - judeţul Olt ;
Primarul Municipiului Slatina;
Direcţia Generală Economică — Compartiment Transporturi;
Biroul poliţiei Rutiere, Slatina, str. Primăverii, nr.5;
PFA RĂDUCĂ CONSTANTIN VIOREL, cu sediul in Slatina, b-dul. A. I. Cuza, nr.13,
bl.CAM2, sc.B, ap.59

Contrasemnează,
Secretar General al municipiului Slatina
Mihai Io IDITA

