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DISPOZITIE 

REFERITOR LA: cesionare parţială, la cerere, a Contractului de atribuire i"n gestiune a 
serviciului de transport in regim de taxi nr.063/2019 de către titularul iniţial, transportatorul 
autorizat SC DIATAX 2003 SRL, cu sediul 1n municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, 
CAMERA NR.2, jud. Olt, CUI 15212753 şi distribuirea Autorizaţiei taxi nr. 154 valabilă până 
la data de 31.12.2023, cu preluarea autovehiculelor cu destinaţia taxi, marca DACIA, având 
număr de identificare/an fabricaţie UU145DMC458626725/2017, către transportatorul nou-
Infiinţat, persoană juridică autorizată care a dobândit calitatea de transportator autorizat 1n regim 
de taxi, dând naştere astfel unui nou transportator autorizat SC DAVID AUTO CAB SRL, cu 
sediul social 1n municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, nr,7, bl.FB12, sc.A, ap.6, et.1, CUI 
46910829, J28/1029/2022 

Având in vedere: 

referatul nr403 2022 Intocmit de Compartiment Transporturi-Serviciul 
Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Generale 
Economice; 
cererea nr.132021/14.12.2022, prin care subscrisa SC DIATAX 2003 SRL, cu sediul in 
municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, CAMERA NR.2, jud. Olt, CUI 15212753, 
prin administrator Drăgan Constantina, solicită cesionarea parţială a contractului de 
atribuire in gestiune a serviciului de transportIn regim de taxi nr.063/2019 şi distribuirea 
autorizaţiei taxi nr.154, cu preluarea autovehiculului cu destinaţia taxi, marca DACIA, 
având număr de identificare/an fabricaţie UU145DMC458626725/2017, 'in conformitate 
cu prevederile art. 141, alin. (4) lit.c) din Legea nr.38/2003 privind transportulIn regim de 
taxi şi 1n regim de Inchiriere, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.15 
alin.(11) lit.C. din Regulamentul privind autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi 
controlul efectuat serviciului de transport persoane 1n regim de taxi, de transport 
bunuri/mărfuri 1n regim de taxi şi de dispecerat taxi în municipiul Slatina, aprobat prin 
HCL nr.313/30.08.2019, potrivit căruia, titularul contractului de atribuire 1n gestiune SC 
DIATAX 2003 SRL, cu sediul în municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, 
CAMERA NR.2, jud. Olt, CUI 15212753, renunţă la autorizaţia taxi nr.154 "in favoarea 
angajatului, numitul Velea Cătălin (1820617284588), asociat/administrator la SC 
DAVID AUTO CAB SRL, cu sediul social în municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, 
nr,7, bl.FB12, sc.A, ap.6, et.1, CUI 46910829, J28/1029/2022, persoană juridică 

autorizată care a dobandit calitatea de transportator autorizat pentru executarea de 
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transport persoane 1n regim de taxi, prin autorizaţia de transport nr.406/23.11.2022, dând 
naştere astfel unui nou transportator autorizat; 
prevederile art.141 alin.(4) lit.c) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Cesionarea 
partială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii 
serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor 
transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele 
operatiuni: .....c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renuntă la una sau mai 
multe autorizatii taxi, în favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc că au 
dobândit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dând naştere astfel unuia 
sau mai multor transportatori, după caz."; 
Autorizaţia de transport 1n regim de taxi nr.406 din 23.11.2022 pentru executarea 
serviciului de transport public local 1n regim de taxi de către SC DAVID AUTO CAB 
SRL, cu sediul social 1n municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, nr,7, bl.FB12, sc.A, 
ap.6, et.1, CUI 46910829, J28/1029/2022, astfel acesta devenind transportator autorizat In 
regim de taxi; 
prevederile art.141 alin.(5) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Ca urmare a înjîinţării 
noilor transportatori in urma uneia dintre operatiunile prevăzute la alin.(4), autoritatea 
de autorizare emitentă a autorizatillor taxi, detinute de titularii iniţiali ai contractelor de 
atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător i"ntre 
transportatorii iniţiali şi transportatorii nou4nfiintati, după caz, i'n raport cu numărul 
autovehiculelor care au fost preluate sau cedate intre titularii contractelor şi 
transportatorii 
prevederile art.141 alin.(7) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Pe baza autorizatiilor 
taxi obtinute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin.(5), 
contractele iniţiale de atribuire vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă 
transportatorilor rezultati în urma derulării operatiunilor prevăzute la alin.(4), în 
interiorul aceluiaşi termen de valabilitate a contractului initial."; 
astfel, potrivit prevederilor sus menţionate, pe baza autorizaţiei taxi nr.154 deţinute de 
titularul iniţial SC DIATAX 2003 SRL, cu sediu1 1n municipiul Slatina, 
str.PANSELELOR, nr.18, CAMERA NR.2, jud. Olt, CUI 15212753, contractul iniţial de 
atribuireln gestiune a serviciului de transportin regim de taxi nr. 063/2019, se va prelua 
parţial de către transportatorul autorizat nou-Infiinţat SC DAVID AUTO CAB SRL, cu 
sediul social in municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, nr,7, bl.FB12, sc.A, ap.6, et.1, 
CUI 46910829, J28/1029/2022, iar autorizaţia taxi nr.154 se vor distribui acestuia, in 
urma derulării operaţiunilor de cesionare, 1n interiorul aceluiaşi termen de valabilitate, 1n 
speţă data expirării valabilităţii autorizaţiei taxi este data de 31.12.2023; 
Raportul per salariat la data de 12.12.2022 al angajatorului SC DIATAX 2003 SRL 1n 
care salariatul Velea Cătălin (1820617284588), are Inregistrat contractul individual de 
muncă care atestă calitatea de angajat 1n cadrul societăţii; 
Certificatul profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier 1n regim 
de taxi seria CPTx nr. 0174985 eliberat de ARR Agenţia Olt la data de 10.09.2022 
pentru Velea Cătălin (1820617284588), valabil până la 09.09.2027; 
Factura seria DIA, nr.61 din data de 12.12.2022, emisă de SC DIATAX 2003 
SRL(vânzător), cu sediul 1n municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, CAMERA 
NR.2, jud. Olt, CUI 15212753, către SC DAVID AUTO CAB SRL, cu sediul social 1n 
municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, nr,7, bl.FB12, sc.A, ap.6, et.1, CUI 46910829, 
J28/1029/2022; 
prevederile art.15 alin.(9) lit.c), alin.(10), alin.(11) lit.0 din Regulamentul privind 
autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuat serviciului de transport 
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persoane 1n regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri 1n regim de taxi şi de dispecerat 
taxi In municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr.313/30.08.2019, In urma verificării 
documentelor depuse s-a constatat Indeplinirea condiţiilor impuse de lege pentru 
cesionarea şi distribuirea autorizaţiei taxi nr. 154 de către SC DIATAX 2003 
SRL(vânzător), cu sediul in municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, CAMERA 
NR.2, jud. Olt, CUI 15212753, către transportatorul nou-Infiinţat SC DAVID AUTO 
CAB SRL, cu sediul social in municipiul Slatina, str. ALEEA MUNCII, nr,7, bl.FB12, 
sc.A, ap.6, et.1, CUI 46910829, J28/1029/2022, 
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-Se aprobă cesionarea parţială, la cerere, a contractului de atribuire 1n gestiune a 
serviciului de transport 1n regim de taxi nr. 063/2019 de către titularul iniţial, transportatorul 
autorizat SC DIATAX 2003 SRL, cu sediul in municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18, 
CAMERA NR.2, jud. Olt, CUI 15212753 şi distribuirea autorizaţiei taxi nr.154, cu preluarea 
autovehiculelor cu destinaţia taxi, marca DACIA, având număr de identificare/an fabricaţie 
UU14SDMC458626725/2017, valabile până la data de 31.12.2023, către transportatorul nou-
infiinţat, persoană juridică autorizată care a dobândit calitatea de transportator autorizat in regim 
de taxi SC DAVID AUTO CAB SRL, cu sediul social 1n municipiul Slatina, str. ALEEA 
MUNCII, nr,7, bl.FB12, sc.A, ap.6, et.1, CUI 46910829, J28/1029/2022, 1n conformitate cu 
prevederile art.141, alin. (4) lit.c), alin.(5), alin.(7) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.15 alin.(9), alin.(10), alin.(11) lit.C. din 
Regulamentul privind autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuat 
serviciului de transport persoane 1n regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri in regim de taxi şi 

de dispecerat taxi "in municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L. nr.313/30.08.2019 
ART.2 - Prezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de către Compartiment Transporturi, 

Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat 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 ; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică - Compartiment Transporturi; 
Biroul Poliţiei Rutiere, Slatina, str. Primăverii, rir.5; 
SC DIATAX 2003 SRL, cu sediul 1n municipiul Slatina, str.PANSELELOR, nr.18; 
SC DAVJD-AUTO CAB SRL, cu sediul social în Slatina, str. Al. Muncii, nr,7, bl.FB12 
sc. 

Contrasemnează, 
Secretar General al munici lului Slatina, 

Mihai Ion IDIT 
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