
 
  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

     
H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea procedurii de  atribuire  a criteriilor de selecţie a 
operatorilor taxi şi taximetriştilor independenţi şi de stabilire a comisiei de 

aplicare a acestora 
 
 
Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de  28 februarie  2013; 
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti – Laurenţiu 

Victor Neghină, Raportul de specialitate al Serviciului monitorizare utilităţi publice şi 
control al activităţii de transport, Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, 
buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi 
comerţ;  

 
În baza art.6 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, a 

prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  a Ordinului nr.353/2007 a Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative privind Normele de aplicare a Legii nr.92/2007  şi cu prevederile Legii nr. 
38/2003 cu modificările prevăzute de legea nr.265/2007 referitor la organizarea serviciului 
de transport de persoane în regim de taxi; 

 
 În temeiul art.36 alin.6, lit.”a”, pct.14 şi art.45 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 – Se aprobă procedura de atribuire, a criteriilor de selecţie a operatorilor de 
taxi  si taximetristilor independenti, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

  

Art.2 – Se stabileşte comisia de aplicare a criteriilor de selecţie a operatorilor de 
taxi  si taximetristilor independenti, în următoarea componenţă: 
Preşedinte : - ing. Medianu Laurenţiu – şef serviciu monitorizare, utilităţi publice şi control    
                                                                al activităţii de transport  
Secretar :     -  cons.Bocăneţ Lenuţa – serviciu monitorizare, utilităţi publice şi control al 
                                                              activităţii de transport  
Membri :    - ing. Ciobanu Cezar –   serviciu monitorizare, utilităţi publice şi  control al                                                        
                                                          activităţii de trasport  
                   - cons.jur. Romedea Laura – şef birou juridic  
                   - ec. Copăcel Gelu – şef serviciu impozite şi taxe 
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 Art.3 – Se împuterniceşte Primarul municipiului Oneşti să semneze contractele 
de transport public local de persoane în regim de taxi. 

 
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

           -  Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
           -  Primarului municipiului Oneşti 

   
 

Preşedinte de şedinţă, 
Ene Gheorghe 

 
 
 

                            Contrasemnează,  
                                             Secretarul Municipiului,  

                                                                                    Cons. jur. Daniel Spânu  
 
 
Nr. 23 
din 28 februarie 2013 
SD/PC 
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