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fDl(- 2022

DISPOTIRE

•
•

REFERITOR LA: modificarea autorizaţiei de transport persoane in regim de
taxi nr. 365, emisă la data de 22.12.2020, urmare modificare date sediul social, pentru
transportatorul autorizat SC POLI CLAU NICU SRL, cu sediul social in municipiul
Slatina, b-dul. ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.46, bl.D2, sc.2, et.2 ap.5, jud.Olt, CUI
41965076, J28/1245/2019
Având in vedere :

91///9

•
•

referatul nr.0
2022, intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea
Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale
Economice;
cererea nr.60405/12.05.2022, adresată de către doamna/domnul Baş Lenuţa Niculina,
având calitatea de administrator la SC POLI CLAU NICU SRL, cu sediul social 1n
municipiul Slatina, b-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.46, bl.D2, sc.2, et.2, ap.5,
jud.Olt, CUI 41965076, J28/1245/2019, prin care solicită modificarea autorizaţiei de
transport 1n regim de taxi nr.365 eliberată la data de 22.12.2020 cu privire la modificare
date sediu social, conform documentelor depuse şi eliberate de către Oficiul Registnil
Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt;
Autorizaţia de transport In regim de taxi nr. 365/22.12.2020 eliberată pentru
transportatorul autorizat SC POLI CLAU NICU SRL, cu sediul social 1n municipiul
Slatina, str. TOAMNEI, nr.13, b1.6„ sc.B, ap.7, et.3, jud.Olt, CUI 41965076,
J28/1245/2019, jud Olt;
Certificatul de Inregistrare emis de către Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Olt, având seria B, nr.4501606, eliberat la data de 10.05.2022;
Certificat Constatator nr.18437 din 04.05.2022 emis de către Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt eliberat la data de 10.05.2022;
prevederile art. 9 din Norma metodologică pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şi 1n regim de Inchiriere, potrivit cărora:
"orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea
denumirii, a sediului social sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage şi
modificarea corespunzătoare a datelor respective din autorizaţiile taxi ori din copiile
conforme deţinute de acesta in momentul modificării";
analizând documentele depuse de către solicitant s-a constatat Indeplinirea condiţiilor
impuse de legea specială menţionată.

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,
PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:
ART.1 —Eliberarea autorizaţiei de transport persoane 1n regim de taxi nr.365, emisă la data
de 22.12.2020, urmare modificare date sediu social, pentru transportatorul SC POLI CLAU
NICU SRL, cu sediul social 1n municipiul Slatina, b-dul ALEXANDRU IOAN CUZA, nr.46,
bl.D2, sc.2, et.2, ap.5, jud.Olt, CUI 41965076, J28/1245/2019.
ART.2 - Prezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de către Serviciul Venituri din
Administrarea Domeniul Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei
Generale Economice.
ART.3 - Contestarea actelor administrative se face 1n termen de 30 de zile de la
comunicarea prezentei dispoziţii, la Tribunalul Olt - Secţia Contencios Administrativ.
ART.4 - Prezenta dispoziţie se comunică la
Prefectura judeţului Olt ;
Primarul municipiului Slatina;
Direcţia Generală Economică - Compartiment Transporttut
Camera Judeţeană a Taximetriştilor Olt, Slatina, str. Prof. M. Andreian nr.29;
Biroul Poliţiei Rutiere Slatina, str. Primăverii rir.5;
SC POLI CLAU NICU SRL, cu sediul 1n municipiul Slatina, b-dul. A.I. CUZA, nr.46,
bl.D2, sc.2, et.2, ap.5.
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Contrasemnează,
Secretar General al municipiului Slatina,
Mihai Ion IDI

