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DISPOZIŢIE 

REFERITOR LA: retragerea autorizaţie de transport nr. 207 eliberată la data 
de 01.10.2012 deţinută de către transportatorul autorizat SC VERGY TAX 2012 SRL, 
cu sediul social in municipiul Slatina, str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, 
CUI 30574218, J28/511/2012 şi pierderea calitaţii de transportator autorizat 

Având în vedere 
referatul nr"  /0/74k023 intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea 
Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale 
Economice; 

- faptul că, 1n urma verificărilor in evidenţele Compartimentului Transporturi, s-a constat că 
transportatorul autorizat SC VERGY TAX 2012 SRL, cu sediul social In municipiul Slatina, 
str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, CUI 30574218, J28/511/2012, deţinător al 
autorizaţiei de transport nr.207 eliberată la data de 01.10.2012, nu a solicitat atribuirea vizei în 
termen, In speţă vizarea acesteia se face la 5 ani de la data eliberării, respectiv 30.09.2022; 

- Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de transport deţinut de către autoritatea de autorizare, in care 
transportatorului SC VERGY TAX 2012 SRL, cu sediul social 1n municipiul Slatina, 
str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, CUI 30574218, J28/511/2012 îi este atribuită 

autorizaţia nr.207 eliberată la data de 01.10.2012, astfel acesta devenind transportator autorizat 
conform art.2 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 1n regim de 
1nchiriere, modificată şi completată; 

- Dispoziţia Primarului municipiului Slatina nr.649/01.10.2012, referitor la eliberare autorizaţie de 
transport in regim de taxi nr.207 transportatorului SC VERGY TAX 2012 SRL, cu sediul social 
in municipiul Slatina, str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, CUI 30574218, 
J28/511/2012, prin care se aprobă la art.1" Eliberarea autorizţiei de transport 1n regim de taxi 
nr.207, in conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de 
taxi şi in regim de inchiriere, modificată şi completată. Autorizaţia de transport este valabilă 

incepănd cu data emiterii prezentei dispoziţii, şi in conformitate cu prevederile art.9 din actul 
normativ menţionat mai sus, se eliberează pe durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia 

vizării acesteia la fiecare 5 ani, de către autoritatea de autorizare, odată cu verificarea 
documentelor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii", in speţă data vizării 

30.09.2022; 
Dispoziţia nr.603/14.05.2018, referitor la: cesionarea totală, la cerere, a contractului de atribuire 
1n gestiune a serviciului de transport 1n regim de taxi nr.332/2014 de către titularul iniţial, 

transportatorul autorizat SC VERGY TAX 2012 SRL şi distribuirea autorizaţiei taxi nr.042, către 

transportatorul nou-Infiinţat PFA ŞTEFAN-IACOBESCU M. FLORIN, cu sediul social in 
municipiul Slatina, str. CIREAŞOV, nr.9, b1.16, sc.C, ap.6, et.1, jud Olt; 
prevederile art.14.3(2) lit.d) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 1n regim 
de inchiriere, modificată şi completată, potrivit caruia autorizaţia de transport poate fi retrasă 'in 
situaţia in care: "Transportatorul autorizat a depăsit termenul de valabilitate al autorizaţiei de 
transport cu mai mult de 30 zile şi nu a solicitat atribuirea vizei in termen"; 

- prevederile art.14.3 (1) din Legea nr.38/2003 privind transportul In regim de taxi şi 1n regim de 
inchiriere, modificată şi completată.,coroborat cu art.19 din Regulamentul privind activităţile de 



transport persoane in regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri in regim de taxi şi activitatea de 
dispecerat taxi in municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr.3 13/3 1.08.2019, potrivit căruia: 
"Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de catre autoritatea de autorizare si are 
drept consecintă pierderea calitatii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire 
in gestiune a serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizatiilor taxi sau a altor 
copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective."; 

- prevederile art.18 lit.d) din Regulamentul privind activităţile de transport persoane In regim de 
taxi, de transport bunuri/mărfurt 1n regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi in municipiul 
Slatina, aprobat prin HCL nr.3 13/3 1.08.2019, potrivit căruia: "transportatorul autorizat a depăşit 
termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport şi nu a solicitat atribuirea vizei in termen"; 

- faptul că, transportatorul autorizat SC VERGY TAX 2012 SRL, cu sediul social 1n municipiul 
Slatina, str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, CUI 30574218, J28/511/2012, nu deţine 
autorizaţii taxi, respectiv contract de atribuire 1n gestiune a serviciului de transport 1n regim de 
taxi, potrivit prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 1n regim de 
Inchiriere; 

- revederile art.56 alin.(6) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 1n regim de 
inchiriere, modificată şi completată, potrivit căruia: " Retragerea autorizaţiei de transport in regim 
de taxi este aplicabilă in cazul incălcării prevederilor art.10 alin.(1) privind netransmisibilitatea şi 
ale art. 143 alin. (2)"; 

- prevederile art. 19 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii 
controlul efectuat serviciului de transport persoane în regim de taxi, de transport 

bunuri/mărfiiri in regim de taxi şi de dispecerat taxi in municipiul Slatina, aprobat prin 
HCL nr.313/30.08.2019, potrivit cărora: "Retragerea autorizaţiei de transport i"n regim 
de taxi se face prin dispoziţia primarului municipiului Slatina....", 
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 - Retragerea autorizaţiei de transport nr. 207 eliberată la data de 01.10.2012 
deţinută de către transportatorul autorizat SC VERGY TAX 2012 SRL, cu sediul social In municipiul 
Slatina, str.ARINULUI, nr.6, bl.B8, sc.A, ap.2, jud. Olt, CUI 30574218, J28/511/2012, pierderea 
calitaţii de transportator autorizat. 

ART.2 - Prezenta dispoziţie va fi dusă la indeplinire de către Serviciul Venituri din 
Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei 

Generale Economice. 
ART.3 - Contestarea actelor administrative se face in termen de 30 de zile de la 

comunicarea prezentei dispoziţii, la Tribunalul Olt - Secţia Contencios Administrativ. 
ART.4 - Prezenta dispoziţie se va comunica la 

- Prefectura judeţului Olt ; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţi Economică - Compartiment Transporturi; 

Sc ROY, TAX 12 SRL, cu sediul in municipiul Slatina, str.ARINULUI, nr.6, 
bl 
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Contrasemnează 

VI Secretar general al municipiului Slatina 
Gigi Ernes U Miţaijăn IDITA 


