ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
ORAȘULUI ALEȘD

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea transportului de
persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a serviciului de transport în regim de închiriere
pe raza orasului Aleşd”
Consiliul local al oraşului Aleşd,
Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de
inițiator înregistrat sub nr. 1966 din 12.02.2020, precum şi raportul de specialitate nr. 2061
din 13.02.2020 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului orașului Aleșd și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Aleșd;
Ținând seama de prevederile art. 1 alin(2) lit.”h” din Legea nr. 51/2006, a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare dispozițiile art. 2, art. 3 și art. 4 din Legea nr. 38/2003, privind
transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 129 alin(2) lit. ”d”, alin(7) lit. ”n” și art. 196 alin(1) lit. ”a” din OUG nr.
57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea transportului de
persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi și a serviciului de transport în regim de închiriere
pe raza orasului Aleşd, conform anexei nr. 1, care împreună cu anexele aferente acestuia,
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei aparatului de specialitate al primarului
orașului Aleșd, în sensul modificării denumirii compartimentului urbanism, în compartiment
urbanism și autorizare transport public, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 O dată cu intrarea în vigoare a prezenntei hotărâri se abrogă orice dispoziții
contrare.
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului
Aleșd.
Art. 5 Prezenta se comunică cu : Instituția Prefectului Județul Bihor, primarul orașului
Aleșd, ad-tor public, serviciul arhitectului-șef
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Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 15 voturi din 15 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie

