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DISPOZITIE 

REFERITOR LA: eliberarea autorizaţiei de transport nr.407 transportatorului nou-
infiinţat SC DAN MARIAN TAX SRL cu sediul social 1n municipiul Slatina, str.Văilor, nr.1, 
b1.1, sc.A, ap.59, jud.Olt, CUI 47228707, J28/1256/23.11.2022 

Având in vedere: 

• referat de specialitate nr j i , 0/ 2023 hitocmit de Serviciul Venituri din Administrarea 
Domeniul Public şi Privat 
Economice; 
cererea nr.3498/16.01.2023 adresată de către doamna/domnul Dan Marian-Emilian 1n calitate 
de administrator/asociat unic/manager transport la SC DAN MARIAN TAX SRL cu sediul 
social în municipiul Slatina, str.Văilor, nr.1, b1.1, sc.A, ap.59, jud.Olt, CUI 47228707, 
J28/1256/23.11.2022, prin care solicită eliberarea autorizaţiei de transport, pentru executarea 
serviciului de transport persoane 1n regim de taxi; 
prevederile art.8 şi art.9 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi 1n regim 
de Inchiriere, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 12 şi art. 11 (1) din 
Regulamentul privind activităţile de transport persoane 1n regim de taxi, de transport 
bunuri/mărfuri In regim de taxi, şi activitatea de dispecerat taxi In municipiul Slatina, aprobat 
prin H.C.L. nr.313/2019; 
1n urma verificării documentelor depuse s-a constatat hideplinirea condiţiilor impuse de lege 

411 pentru eliberarea autorizaţiei de transport nr. 407. 
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, 

- Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE: 

ART.1 — Eliberarea autorizaţiei de transport nr. 407 pentru executarea serviciului de transport 
persoane 1n regim de taxi, transportatorului nou-Infiinţat SC DAN MARIAN TAX SRL cu sediul 
social 1n municipiul Slatina, str.Văilor, nr.1, b1.1, sc.A, ap.59, jud.Olt, CUI 47228707, 
J28/1256/23.11.2022 isn conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 38/2003, modificată şi 

completată, coroborat cu art. 12 din Regulamentul privind activităţile de transport persoane 1n regim 
de taxi, de transport bunuri/mărfuri In regim de taxi, şi activitatea de dispecerat taxi 1n municipiul 
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Slatina, aprobat prin H.C.L. nr.313/2019. Autorizaţia de transport este valabilă incepând cu data 
emiterii prezentei dispoziţii, pe durată nedeterminată, cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, 
odată cu verificarea indeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii acesteia. 

ART.2 — Prezenta dispoziţie va fi dusă la indeplinire de către Serviciul Venituri din 
Administrarea Domeniul Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale 
Economice. 

ART.3 - Contestarea actelor administrative se face în 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; 
Camera Judeţeană a Taximetriştilor Olt, Slatina, str. Prof. M. Andreian rir.29; 
SC DAN MARIAN TAX SRL cu sediul in municipiul Slatina, str.Văilor, nr.1, b1.1, sc.A, 
ap.59. 

• 
• 

Gigi 

• 
• 

Contrasemnează, 
Secretarul general al mymicipiului Slatina 

Mihai Io MITA 
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