
                 R O M Â N I A       
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea şi completarea unor hotărâri 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit astăzi, 14 mai 2010, în şedinţă ordinară;  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul de 
specialitate al Compartimentului de Monitorizare Transport Public Local şi al Serviciului 
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Oneşti; 

 
În baza prevederilor Hotărârii de Guvern nr.2139/2004, ale Legii nr.92/2007 privind 

serviciile de transport public local, ale Ordinului A.N.R.S.C. nr.206/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport 
public local şi ale Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.137/12.03.2010 prin care Municipiul 
Oneşti este autorizat ca autoritate de autorizare pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul 
serviciilor de transport public local, precum şi ale art.36, alin.5, lit.”b” şi alin.6, lit.”a”, pct.2 din 
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  

 
În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

Republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

 Art.1 – (1) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.8 din 26 februarie 2009 
se modifică şi se completează astfel: 

a) durata închirierii va fi de 10 ani; 
b) se introduce punctul nr.9 cu următorul conţinut: 

 

Nr. 
crt. 

 Amplasament 
- nr. modul 

Suprafaţă
   - mp- 

  Preţ  
 lei/mp/lună 

Durata 
închirierii 

  - ani- 

     
Destinaţia 

     
Observaţii

9.  Piaţă Agroalimentară-
Corp A 

105,74 40,00   10 Comerţ  

 
(2) Prevederile alin.1 se vor aplica începând cu luna mai 2010. 
 



 2

Art.2 – (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.1, Capitolul III, art.13 din Hotărârea 
Consiliului Local Oneşti nr.18 din 07 martie 2008, care va avea următorul cuprins: 

“Autorizaţia taxi şi orice altă copie conformă se atribuie pentru o perioadă de 5 ani şi 
poate prelungi la cerere, o singură dată pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr 
de ordine, numai dacă autoturismul nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este 
deţinut de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, şi sunt îndeplinite toate cerinţele Legii nr.38/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, privind prima atribuire.” 

 
Art.3 – (1) Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.9 din Hotărârea Consiliului 

Local Oneşti nr.85 din 05 noiembrie 2009, care va avea denumirea de “Listă cuprinzând taxele 
percepute pentru activitatea de transport în regim de taxi şi pentru activitatea de transport marfă 
sub 3,5 tone în regim contractual”  şi la care se introduce următoarele litere: 

i) pentru vizarea anuală a autorizaţiei de dispecerat se va percepe o taxă de 40 lei; 
j)  pentru înscrierea/modificarea de menţiuni pe autorizaţiile de transport, inclusiv taxi şi a 

copiilor conforme se va percepe o taxă de 40 lei. 
 
Art.4 – Celelalte dispoziţii ale hotărârilor rămân neschimbate.  
 

Art.5 – Prezenta  hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti;  
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Nicolcea Gelu Titel 
 

  Contrasemnează, 
  Secretarul Municipiului, 
  Cons. Jur. Daniel Spânu 

Nr.35 
din 14 mai 2010 
SD/JRS 

 


