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

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

Nr.  C / 04  2022 

DISPOZIŢIE 

REFERITOR LA: cesionare totală, la cerere, a Contractului de atribuire i"n gestiune a 
serviciului de transport în regim de taxi nr.258/2021 de către titularul iniţial transportatorul autorizat 
PFA CURUIA C. VIOREL, CUI 20828092 către transportatorul nou-1nfiinţat SC EVA-CLAU TRANS 
SRL, CUI 45733800, J28/219/2022 distribuirea şi eliberarea Autorizaţiei taxi nr. 311 pentru 
autovehiculul cu destinaţia taxi având numărul de Inmatriculare OT-88-VY0, marca VOLKSWAGEN, 
Număr de identificare/An fabricaţie WVWZZZAUZHP541943/2017, valabilă până la 21.12.2026 

Având in vedere: 

- Referatul de specialitate  ,P3(2  2022 Intocmit de Compartiment Transporturi-nr~ 
Serviciul Venituri din Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Generale 
Economice; 

- cererea nr.48315/21.04.2022, prin care subscrisa PFA CURUIA C. VIOREL, cu sediul în 
municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. Olt, CUI 20828092, prin 
reprezentantul legal Curuia Viorel, solicită cesionarea contractului de atribuire 1n gestiune a serviciului 
de transport 1n regim de taxi nr.258/2021 şi distribuirea autorizaţiei taxi nr.311, cu preluarea 
autovehiculului cu destinaţia taxi cu număr de Inmatriculare OT-88-VY0, marca VOLKSWAGEN, 
Număr de identificare/An fabricaţie WVWZZZAUZHP541943/2017, 1n conformitate cu prevederile art. 
141, alin. (4) lit.d) din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 1n regim de Inchiriere, 
modificafă şi completată, coroborat cu prevederile art.15 alin.(11) lit.D 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 1n municipiul Slatina, 

^probat prin HCL nr.313/30.08.2019, potrivit căruia titularul contractului de atribuire 1n gestiune PFA 
mocURUIA C. VIOREL, CUI 20828092 se transformăîntr-o persoană juridică. SC EVA-CLAU TRANS 

erRL, CUI 45733800, J28/219/2022 care a dobândit calitatea de transportator autorizat pentru executarea 
transportului de persoane 1n regim de taxi, prin autorizaţia de transport 1n regim de taxi 
nr.394/28.03.2022, seria PMS nr.0177 dând naştere astfel unui nou transportator autorizat; 

- Contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport 1n regim de taxi nr.258/2021 
IncheiatIntre Primăria municipiului Slatina şi transportatorul autorizat PFA CURUIA C. VIOREL; 

- Autorizaţia taxi nr.311 seria PMS nr.000702 valabilă de la 22.12.2021 până la 21.12.2026 
atribuită transportatorului autorizat PFA CURUIA C. VIOREL pentru autovehiculul cu destinaţia taxi 
OT-88-VY0, marca VOLKSWAGEN, Număr de identificare/An fabricaţie 

WVWZZZAUZHP541943/2017, 1n baza Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina 
nr.1854/03.12.2021; 

- Autorizaţia de transport 1n regim de taxi nr.394 din 28.03.2022 pentru executarea serviciului de 
transport public local 1n regim de taxi de către SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, 
J28/219/2022, cu sediul 1n municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. 
Olt, astfel acesta devenind transportator autorizat 1n regim de taxi; 

- cererea nr.48320/21.04.2022 adresată de către domnul Curuia Viorel In calitate de 
administrator/asociat unic SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, J28/219/2022, cu sediul In 
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municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, prin care solicită eliberarea 
autorizaţiei taxi nr.311 pentru autovehiculul cu destinaţia taxi OT-88-VY0, marca VOLKSWAGEN, 
Număr de identificare/An fabricaţie WVWZZZAUZHP541943/2017, urmată de declaraţia privind 
criteriile de departajare stabilite potrivit art.31 din Regulamentul privind autorizarea, organizarea, 
atribuirea gestiunii şi controlul efectuat serviciului de transport persoane in regim de taxi, de transport 
bunuri/mărfuri In regim de taxi şi de dispecerat taxi prevederile art.141 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 
38/2003, potrivit căruia: "Cesionarea parţială sau totală, după caz, a unuilunor 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 operaţiuni: .....d) 
titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială 
care se transformăintr-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator."; 

- prevederile art.141 alin.(4) lit.d) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Cesionarea parţială 
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 operaţiuni: ... ..d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o 

Ilpersoană fizică autorizată sau o asociaţie familială care se transformă intr-o persoană juridică, dând 
onaştere unui nou transportator."; 

- prevederile art.141 alin.(5) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Ca urmare a înjiin,tării noilor 
transportatori in urma uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin.(4), autoritatea de autorizare emitentă 
a autorizaţiilor taxi, deţinute de titularii iniţiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea 
acestora, le va comasa sau distribui corespunzător intre transportatorii iniţiali şi transportatorii nou-
infiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate intre titularii 
contractelor şi transportatorii nou-infiinţaţi."; 

- prevederile art.141 alin.(7) din Legea nr. 38/2003, potrivit căruia: "Pe baza autorizaţillor taxi 
obţinute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin.(5), contractele iniţiale de 
atribuire vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultaţi în urma 
derulării operaţiunilor prevăzute la alin.(4), în interiorul aceluiaşi termen de valabilitate a contractului 
iniţial."; 

- astfel, potrivit prevederilor sus menţionate, pe baza autorizaţiei taxi nr. 311, deţinută de titularul 
iniţial, transportatorul autorizat PFA CURUIA C. VIOREL, CUI 20828092 contractul iniţial de atribuire 
in gestiune a serviciului de transport în regim de taxi nr. 258/2021, se va prelua total de către 

aransportatorul autorizat nou-înfiinţat SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, J28/219/2022, cu 
w sediul 1n municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. Olt, iar 

4kautorizaţia taxi 311 se va distribui acestuia, 1n urma derulării operaţiunilor de cesionare, 1n interiorul 
aceluiaşi termen de valabilitate, In speţă data expirării valabilităţii autorizaţiei taxi este 21.12.2026; 

- prevederile art.15 alin.(9) lit.c), alin.(10), alin.(11) lit.D 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 taxiln municipiul Slatina, aprobat prin HCL 
nr.313/30.08.2019, 1n urma verificării documentelor depuse s-a constatat indeplinirea condiţfilor impuse 
de lege pentru cesionarea şi distribuirea autorizaţiei taxi nr. 311 de către PFA CURUIA C. VIOREL, 
CUI 20828092 către transportatorul nou-inflinţat SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, 
J28/219/2022, cu sediulln municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. 
Olt; 

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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PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE: 

ART.1 — Se aprobă cesionarea totală, la cerere, a Contractului de atribuire în gestiune a 
serviciului de transport in regim de taxi nr. 258/2021 de către titularul iniţial PFA CURUIA C. 
VIOREL, cu sediul In municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. Olt, 
CUI 20828092 şi distribuirea Autorizaţiei taxi nr. 311, valabilă până la data de 21.12.2026, către 
transportatorul autorizat nou-Infiinţat SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, J28/219/2022, cu 
sediul 1n municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. Olt, in 
conformitate cu prevederile art. 141, alin. (4) lit.d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul In regim de 
taxi şi 1n regim de Inchiriere, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.15 
alin.(9), alin.(10), alin.(11) lit.D din Regulamentul privind autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii 
şi controlul efectuat serviciului de transport persoane in regim de taxi, de transport bunuri/mărfuri 1n 
regim de taxi şi de dispecerat taxi 1n municipiul Slatina, aprobat prin H.C.L. nr.313/30.08.2019. 

ART.2 — incepând cu data prezentei se eliberează autorizaţia taxi nr. 311 transportatorului 
41,autorizat nou-Infiinţat SC EVA-CLAU TRANS SRL, CUI 45733800, J28/219/2022, cu sediul In 
"municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, b1.1C12 sc.A, ap.15, et.3, jud. Olt, pentru autovehiculul 
W cu destinaţia taxi având numărul de inmatriculare OT-88-VY0, marca VOLKSWAGEN, Număr de 

identificare/An fabricaţie WVWZZZAUZHP541943/2017, valabilă până la 21.12.2026, deţinător al 
autorizaţiei de transport 1n regim de taxi nr. 394/28.03.2022. 

ART.3 — 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.4 - Contestarea actelor administrative se face 1n termen de 30 de zile de la comunicarea 
prezentei dispoziţii, la Tribunalul Olt - Secţia Contencios Mministrativ. 

ART.5 - Prezenta dispoziţie se comunică la 
Instituţia Prefectului judeţul Olt ; 
Primarul Municipiului Slatina; 
Direcţia Generală Economică — Compartiment Transporturi; 
Biroul Poliţiei Rutiere, Slatina, str. Primăverii, nr.5; 
SC EVA-CLAU TRANS SRL, cu sediulin municipiul Slatina, str.Aleea PLOPILOR, nr.4, 
b1.1C12 sc.A, ap.15. 

VI 
Gigi Ernes 

Contrasemnează 

Secretar General al niunicipitilui Slatina 
Mihai IoiI LB1TA 

CAPL PO 02/F2 


