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Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 

telefon 02491439377; 439233 fax: 0249/439336 
e-mail: officeQprimariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro 

Nr. .2022 

DISPOZIITE 

REFERITOR LA: retragere autorizaţie de transport nr. 308 eliberată la data de 
17.03.2017 deţinută de către transportatorul autorizat PFA ZAHARIA I.E. ADRIAN, cu 
sediul social in municipiul Slatina, str. Toamnei, nr.7, bl.DA1 sc.A, ap.5, et.1, jud. Olt, CUI 
37136088, F28/106/2017 şi pierderea calitaţii de transportator autorizat 

Având în vedere : 
referatul nr.  intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea 
Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale 
Economice; 
cererea nr.35341/ 05.04.2022 inregistrată la sediul Direcţiei Generale Economice a Primăriei 
municipiului Slatina, adresată de către domnul Zaharia Adrian, reprezentantul legal al PFA 
ZAHARIA I.E. ADRIAN, cu sediul social in municipiul Slatina, str.Toamnei, nr.7, bl.DA1 sc.A, 
ap.5, et.1, jud. Olt, CUI 37136088, F28/106/2017, transportator autorizat să execute serviciul de 
transport persoane in regim de taxi in municipiul Slatina, deţinător al autorizaţiei de transport 
nr.308 eliberată la data de 17.03.2017, prin care solicită retragerea autorizaţiei de transport 
nr.308/17.03.2017; 
Autorizaţia de transport 1n regim de taxi nr.308 din 17.03.2017 Seria P.M.S. nr.0038 pentru 
executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi 1n municipiul Slatina, eliberată 

transportatorului autorizat: PFA ZAHARIA I.E. ADRIAN, cu sediul social in municipiul Slatina, 
str.Toamnei, nr.7, bl.DA1 sc.A, ap.5, et.1, jud. Olt, CUI 37136088, F28/106/2017 in baza 
Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr. 648/17.03.2017; 
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de transport deţinut de către autoritatea de autorizare, isn care 
transportatorului PFA ZAHARIA I.E. ADRIAN 1i este atribuită autorizaţia nr.308 eliberată la 
data de 17.03.2017, astfel acesta devenind transportator autorizat conform art.2 alin.(1) din 
Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim de inchiriere, modificată şi 

completată; 

prevederile art.14.3(2) lit.e) din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi in regim 
de inchiriere, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.18 litera f) 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.313/31.08.2019, 
potrivit căruia autorizaţia de transport poate fi retrasă la cerere ; 
prevederile art.143 (1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi in 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.313/31.08.2019, 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, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor 
copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective."; 
Dispoziţia Primarului municipiului Slatina nr.328/09.02.2021 referitor la : cesionare totală, la 
cerere, a Contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi 
nr.065/2019 de către titularul iniţial transportatorul autorizat PFA ZAHARIA I. E. ADRIAN, 
CUI 37136088 către transportatorul nou-inffinţat SC DENIS ALEXANDRU SPORT SRL, CUI 



43377943, J28/827/2020, distribuirea i eliberarea Autorizatiei taxi nr.168 pentru autovehiculul 
cu destinaţia taxi având numărul de Mmatriculare OT-13-ADK, marca RENAULT, Număr de 
identificare/An fabricaţie VF1BZOR0251320218/2014, valabilă pârfă la 31.12.2023; 
prevederile art. 19 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi 
controlul efectuat serviciului de transport persoane în regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri în 
regim de taxi şi de dispecerat taxi în municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr.313/30.08.2019, 
potrivit cărora: "Retragerea autorizatiei de transport in regim de taxi se face prin dispozitia 
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, 
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ART.1 - Retragerea Autorizaţiei de Transport nr. 308 eliberată la data de 17.03.2017 
pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi 1n municipiul Slatina, 
deţinută de către transportatorul autorizat PFA ZAHARIA I.E. ADRIAN, cu sediul social "in 
municipiul Slatina, str.Toamnei, nr.7, bl.DA1 sc.A, ap.5, et.1, jud. Olt, CUI 37136088, F28/106/2017 şi 
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; 
Direcţia Generală Economică - Compartiment Transporturi; 
PFA ZAHARIA I.E. ADRIAN, cu sediul social în municipiul Slatina, str.Toamnei, nr.7, 
bl.DA1 sc.A, ap.5, et.1, jud. Olt. 
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