ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA CLEJA
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com
PROIECT DE HOTARARE
Privind actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul comunei Cleja,județul
Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum
Iștoc Petru –primar al comunei Cleja,județul Bacău;
Având in vedere:
- solicitarea operatorilor de transport în regim de taxi/structura pentru stabilirea /ajustarea sau
modificarea tarifului de distanță(pornire)pentru serviciul de transport public local de persoane în regim
de taxi,înregistrată la primăria Cleja,județul Bacău sub nr.5059/30.07.2018;
-referatul compartimentului de resort –transport public local și în regim de taxi –microbuz
școlar,nr5101/01.08.2018,aprobat de către primarul comunei Cleja,județul Bacău;
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja,nr.5153/01.08.2018 prin care se arată necesitatea,
oportunitatea legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri” Privind actualizarea tarifelor pentru
transportul în regim de taxi de la nivelul comunei Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de
creștere a prețurilor de consum
prevederile: art.120 alin(1) art.121 alin (1) si alin.(2) din Constitutie, art.3, art.8 și art.9 din Carta
europeană a automiei locale,adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ratificată prin Legea nr 199/1997,
art.20 și art.21 lit.”b”și lit.’’m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006, modificată şi completata
art.7 alin(2) din Codul Civil,cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională cu modificările si completările ulterioare,art.49 alin.(1) lit.”i”,pct.1 și pct.2 și
alin.(2) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere,cu modificările
și completările ulterioare,art.20 și art.22 din Norma Metodologică de stabilire,ajustare sau modificare a
tarifelor pentru serviciile de transport public local ,de persoane,bunuri ori mărfuri în regim de
taxi ,aprobată prin Ordinul ANRSC nr.243/2007,cu modificările și completările ulterioare,art.10,art.21
alin(1),art.23, art. 36, alin (2), lit.”b”,lit.”d” și alin. (6) lit. ”a”, pct.14,art.61,art.63 alin(4) lit.”a” ,art.128
alin(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
In baza art.45 alin.(1) ,art 48 alin(2),art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, privind administratia
publică locală, republicată în anul 2007,cu modificările şi completările ulterioare.
Propun adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local în forma prezentată și redactată cu
următoarele puncte:
Art.1.Se aprobă actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul comunei
Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum,ca urmare a referatului
compartimentului de resort nr.5101/01.08.2018 ,după cum urmează:
Preț vechi
Preț actualizat
Tarif de pornire
1,6 lei/km
2,00 lei/km
Tarif de zi T1
1,6 lei/km
2,00 lei/km
Tarif de noapte T2
1,8 lei /Km
2,50 lei/km
Tarif de exterior
1,8 lei /Km
2,50 lei/km
Talif de staționare
16,00 lei oră
20,00 lei oră
Art.2.Primarul şi personalul aferent compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform prevederilor legale, care reglementează
acest aspect.
Art.3.Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în condițiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare.
Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau primarului comunei
Cleja,judetul Bacau ,Biroului financiar contabil,compartimentului transport public local și în regim de taxi
–microbuz școlar din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va fi adusa la cunostinta
publicului ,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect.
INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
IȘTOC PETRU

