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Nr. / /00,22023

DISPOZITTE 

REFERITOR LA: retragere autorizaţie de transport nr 316 eliberată la data de 
29.06.2017 deţinută de către transportatorul autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu 
sediul in Slatina, str. DRĂGASESTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, 
J28/654/2017, anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport 
in regim de taxi nr. 009/01.01.2019, retragerea autorizaţiei taxi nr. 053 odată cu 
ecusoanele aferente, eliberate pentru autovehiculul cu destinatia taxi OT-02-SBF, 
valabile până la data de 31.12.2023 şi implicit pierderea calitătii de transportator 
autorizat 

Având in vedere : 
- referatul nr.101 4  0792._. 2023 intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea 

Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei 
Generale Economice; 

- faptul că, în urma verificărilor privind indeplinirea obiectivelor pe anul 2022, s-a 
constat că transportatorul autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu sediul in Slatina, 
str. DRĂGĂNEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, J28/654/2017, nu 
a solicitat vizarea autorizaţiei de transport nr. 316 eliberată la data de 29.06.2017, 
pentru executarea serviciului public local in regim de taxi , în conformitate cu 
prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de 
Inchiriere, modificată şi completată, 1n speţă, termenul privind viza a fost 
28.06.2022; 
Dispozitia Primarului municipiului Slatina nr.1117/29.06.2017, referitor la eliberarea 
autorizatiei de transport nr.316 transportatorului SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu 
sediul în Slatina, str. DRĂGĂNEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, 
J28/654/2017, prin care la art.1 "Se aprobă eliberarea autorizaţiei de transport 
nr.316, in conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr 38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de inchiriere, modificată si completată. Autorizaţia de 
transport este valabilă incepând cu data emiterii prezentei dispozitii, si în 
conformitate cu prevederile art.9 din actul normativ mentionat mai sus, se eliberează 
pe durata nedeterminată si este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, 
de catre autoritatea de autorizare, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care 
stau la baza emiterii unei astfel de autorizatii", în spetă data vizării 28.06.2022; 
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de transport deţinut de către autoritatea de 
autorizare — Primaria municipiului Slatina, 1n care transportatorului SC BLUE ARIS 
TAXI SRL, cu sediul în Slatina, str. DRĂGĂNEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, 
CUI 37665259, J28/654/2017 îi este atribuită autoriza-ţia nr. 316 eliberată la data de 
29.06.2017, 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 inchiriere, 
modificată şi completată; 
prevederile art.14.3(2) lit.d) din Legea nr.38/2003, potrivit caruia autorizaţia de 
transport poate fi retrasă. când " transportatorul autorizat a depăşit termenul de 
valabilitate al autorizaţiei de transport cu mai mult de 30 zile şi nu a solicitat 
atribuirea vizei in termen"; 
menţionăm faptul că, transportatorul autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu sediul 
1n Slatina, str. DRĂGASEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, 
J28/654/2017, nu a solicitat in termenul prevăzut de lege atribuirea vizei, în speţă 
vizarea acesteia se face la flecare 5 ani de la data eliberării, dar nu mai mult de 30 zile 
de termenul limită; 

- menţionăm faptul că, transportatorul autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu sediul 
1n Slatina, str. DRAGANEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, 
J28/654/2017, deţine autorizaţia taxi nr. 053 autorizaţie ce a fost prelungită pentru 5 
ani, respectiv perioada 01.01.2019 — 31.12.2023, conform Dispoziţiei Primarului 
municipiului Slatina nr.1734/26.11.2018; 
Autorizaţia taxi nr.053 seria PMS nr.000241 emisă conform Dispoziţiei Primarului 
municipiului Slatina nr. 1734/26.11.2018, transportatorului autorizat SC BLUE ARIS 
TAXI SRL, cu sediul in Slatina, str. DRĂGANEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, 
CUI 37665259, J28/654/2017, eliberată pentru autovehiculul agreat taxi cu numărul 
de Inmatriculare OT-02-SBF, marca DACIA — nr.identificare/an fabricatie 
UU14SDMC458272913/2017; 

- Contractul de atribuire a serviciului de transport In regim de taxi şi 1n regim de 
Inchiriere nr.009/01.01.2019 a fost 1nchieta pe o perioada de 5 ani , incepind de la 
data de 01.01.2019 pănă la data de 31.12.2023; 

- prevederile art.5 litera j) din Contractul de atribuire in gestiune a serviciului de 
transportin regim de taxi nr. 009/01.01.2019, potrivit căruia transportatorul autorizat 
era obligat să depună documentele şi să achite taxa pentru vizarea autorizatiei de 
transport cu 30 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate; 
prevederile art.14.3 (1) din Legea nr.38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şi 1n 
regim de inchiriere, modificată şi completată, potrivit căruia: "Retragerea 
autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare si are drept 
consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de 
atribuire in gestiune a serviciului de transport in cazul transportului in regim de 
taxi, precum si retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme 
atribuite pe baza autorizaţiei respective."; 

- prevederile art. 56 alin.(5) litera a) din Legea nr.38/2003 privind transportul 1n regim 
de taxi şi 1n regim de Inchiriere, modificată şi completată, potrivit căruia: 
" Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de 
transport, precum şi a ecusoanelor aferente este aplicabilă in următoarele cazuri: 
a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport; " 

- prevederile art. 56 alin.(6) din Legea rm38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şi 
in regim de inchiriere, modificată şi completată, potrivit căruia: " Retragerea 
autorizaţiei de transport este aplicabilă in cazul incălcării prevederilor art. 10 alin. 
giprivind netransmisibilitatea şi ale art. 143 alin. (2)." 

- prevederile art. 56 alin.(8) din Legea nr.38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şi 
in regim de 1nchiriere, modificată şi completată, potrivit căruia: "Anularea 
contractului de atribuire in gestiune a executării serviciului de transport respectiv 
se aplică in cazul in care titularul contractului de atribuire incakă prevederile art. 
141 alin. (3) sau f şi art. 143‘ alin. (1)." 
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 1n regim de taxi nr.316 eliberată la data de 
29.06.2017, pentru transportatorul autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu sediul In Slatina, str. 
DRĂGASTEŞTI, nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, J28/654/2017, 1n conformitate cu 
prevederile art. 143 alin.(1) şi alin.(2) lit.d) coroborat cu art. 56 alin.(6) din Legea nr.38/2003 
privind transportul in regim de taxi şi in regim de Inchiriere, modificată şi completată. 

ART.2 - Anularea contractului de atribuire 1n gestiune a serviciului de transport 1n regim 
de taxi nr. 009/01.01.2019, in conformitate cu prevederile art. 143 alin.(1) coroborat cu art. 56 
alin.(8) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 1n regim de inchiriere, modificată şi 
completată. 

ART.3 - Retragerea autorizatiei taxi nr. 053 precum şi a ecusoanelor aferente, eliberate 
transportatorului autorizat SC BLUE ARIS TAXI SRL, cu sediul în Slatina, str. DRĂGĂNESTI, 
nr.4, b1.4AB, sc.B, et.1, ap.7, CUI 37665259, J28/654/2017 pentru autovehiculul agreat taxi cu 
numărul de Inmatriculare OT-02-SBF, marca DACIA — nr.identificare/an fabricatie 
UU14SDMC458272913/2017, valabile Snă la data de 31.12.2023 şi implicit pierderea calitaţii 
de transportator autorizat, isn conformitate cu prevederile art. 143 alin.(1) coroborat cu art.56 
alin.(5) litera a) din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere, 
modificată şi completată. 

ART.4 - Prezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de către Serviciul Venituri din 
Administrarea Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei 
Economice; 

ART.5 - Contestarea actelor administrative se face 1n termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei dispoziţii, la Tribunalul Olt - Secţia Contencios Administrativ. 

ART.6 - Prezenta dispoziţie se va comunică la 
Prefectura judeţului Olt ; 
Primarul municipiului Slatina; 

- Direcţia Generală Economică - Compartiment Transporturi; 
- Camera Judeţeană a Taximetriştilor Olt, Slatina, str. Prof. M. Andreian nr.29; 
- Biroul Poliţiei Rutiere Slatina, str. Primăverii nr.5; 
- SC BLUE ARIS TAXI SRL,cu sediul în Slatina, str.Dăgăneşti, nr.4, b1.4AB,sc.B,ap.7. 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul general municipiului Slatina 

Mihai Ion MIITA 


