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Nr. 2022 

DISPOZIŢIE 

REFERITOR LA: eliberare autorizaţie taxi nr. 232 transportatorului SC DEMINICO 
SRL, cu sediul în municipiul Slatina, str.Zmeurei, b1.8A, sc.B, ap.18, jud.Olt, CUI 
R04286020 ca urmare a înlocuirii autovehiculului cu destinaţia taxi, având număr de 
inmatriculare OT-10-BYR, marca DACIA -nr.identificare/an fabricatie 
UU145DKJ460595407/2018, valabilă până la data de 31.12.2023 

Având in vedere: 
- referatul de specialitate nr. /0/ 1 2022 intocmit de Serviciul Venituri din 

Administrarea Domeniul Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei 
Generale Economice; 
- cererea nr.126726/24.11.2022 adresată de către domnul/doamna Micu Nicolae în calitate de 
administrator la SC DEMINICO SRL, cu sediul în municipiul Slatina, str.Zmeurei, b1.8A, sc.B, 
ap.18, jud.Olt, CUI R04286020, prin care solicită inlocuirea autovehiculului cu destinaţia taxi cu 
număr de inmatriculare OT-11-NDA, marca DACIA— nr.identificare/an fabricatie 
UU1BSDA1P46661904/2012, cu alt autovehicul agreat sub aceeaşi autorizaţie taxi nr.232, având 
num'ărul de inmatriculare OT-10-BYR marca DACIA -nr.identificare/an fabricatie 
UU14SDKJ460595407/2018; 
- Autorizaţia Taxi nr.232 seria PMS nr.000312 emisă conform Dispoziţiei Primarului 
municipiului Slatina nr.1796/04.12.2018, pentru autovehiculul agreat taxi cu numărul de 
inmatriculare OT-11-NDA, marca DACIA— nr.identificare/an fabricatie 
UU1BSDA1P46661904/2012, valabilă până la data de 31.12.2023; 
- Anexa nr.1 la Contractul de atribuire a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi 
nr.062/2019 — lista cu autorizaţiile taxi deţinute de către transportatorul autorizat SC DEMINICO 
SRL la data de 31.12.2023; 

- prevederile art. 10 alin.(5) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Transportatorul 
autorizat poate să fşi fnlocuiască, la cerere, autovehiculul deţinut fn proprietate sau fn temeiul 
unui contract de leasing, pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie conformă, după 
caz, cu un alt autovehicul deţinut fn aceleaşi condiţii, fn următoarele cazuri: 
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului; 
b) autovehiculul a fost casat; 
c) autovehiculul a fost instrăinat; 
d) autovehiculul fnlocuitor are o vechime mai mică şi obtine un punctqf superior pentru criteriile 
de departajare pe care le indeplineite."; 

- prevederile art.40 din Ordinul nr.356/2007 —Normă metodologică pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr.38/2003, potrivit căruia: "Autovehiculul fnlocuitor trebuie să fie deţinut fn 
proprietate sau in temeiul unui contract leasing de către transportatorul autorizat respectiv şi 

trebuie să indeplinească următoarele condiţii: 

a) să indeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul fnlocuit privind criteriile de 
departajare fn cazul transportului de persoane fn regim de taxi; 
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b) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului inlocuit, 
dar nu mai mult de 10 ani; 
c) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi. "; 

- prevederile art.16 alin.(1) lit.g) din Regulamentul privind activităţile de transport persoane 
în regim de taxi, de transport bunuri-mă'rfuri in regim de taxi şi de dispecerat taxi In municipiul 
Slatina, aprobat prin HCL nr.313/30.08.2019: "Transportatorul autorizat va i'nlocui, la cerere, 
autovehiculul deţinut in proprietate sau leasing pentru care a obţinut autorizaţia taxi/copie 
conformă, cu un alt autovehicul deţinut "in aceleaşi condiţii în următoarele cazuri: ...d) 
autovehiculul inlocuitor are o vechirne mai mică decât autovehiculul inlocuit şi obţine un 
punctaj superior criteriilor de departajare pe care le indeplineşte "; 

- prevederile art.10 alin. (6) din Legea nr. 38/2003, coroborat cu art.16 alin. (3) şi alin.(4) din 
Regulamentul privind activităţile de transport persoane In regim de taxi, de transport 
bunuri/mărfuri In regim de taxi şi de dispecerat taxi In municipiul Slatina, aprobat prin HCL 
nr.313/30.08.2019, potrivit cărora: " Pe baza cererii de i"nlocuire prevăzute la alin. (5), 
autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi sau copie conformă, precum şi 
ecusoanele corespunzătoare, cu respectarea prevederilor alin. (3) al prezentului articol ... ; 

- in urma verificării documentelor depuse s-a constatat indeplinirea condiţiilor impuse de lege 
pentru Inlocuire autovehicul taxi sub aceeaşi autorizaţie taxi, nr.232. 

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 — Eliberarea autorizaţiei taxi nr.232, pentru autovehiculul Inlocuitor cu numărul 
de Inmatriculare OT-10-BYR, marca DACIA -nr.identificare/an fabricatie 
UU14SDKJ460595407/2018, autorizaţie taxi deţinută de către transportatorul autorizat SC 
DEMINICO SRL, cu sediul 1n municipiul Slatina, str.Zmeurei, b1.8A, sc.B, ap.18, jud.Olt, CUI 
R04286020, respective modificarea anexeil la Contractul de atribuire a gestiunii serviciului de 
transport 1n regim de taxi nr.062/2019 - Lista cu autorizaţiile taxi deţinută de către 

transportatorul autorizat. Autorizaţia Taxi nr.232 emisă Işi păstrează valabilitatea până la data de 
31.12.2023. 

ART.2 — Prezenta dispoziţie va fi dusă la indeplinire de către Serviciul Venituri din 
Administrare Domeniul Public şi Privat - Compartimentul 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 comunică la 

Instituţia Prefectului judeţul Olt ; 
Primarului Municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică — Compartiment Transporturi; 
Biroul Poliţiei Rutiere Slatina, str. Primăverii nr.5; 
SC DEMINICO SRL, cu sediul 1n municipiul Slatina, str.Zmeurei, b1.8A, sc.B, ap.18. 

Contrasemnează, 
Secretar General al muiicipiu1ui Slatina 

Mihaiiioi IDITA 
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