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DISPOZIŢTE 

REFERITOR LA: retragerea autorizaţie de transport în regim de taxi nr.092 
eliberată la data de 01.01.2009 detinută de către transportatorul autorizat PFA VANA 
GHEORGHE cu sediul social 1n municipiul Slatina, str. GLADIOLEI, nr.3, b1.2, sc. C 
ap.12, jud. Olt„ CUI 19693498, F28/462/2003 şi pierderea calitatii de transportator 
autorizat 

Avănd in vedere : 
referatul nr, -)5-M --/at-0,j2022 Intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea 
Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale 
Economice; 
cererea nr.35345/05.04.2022 adresată de către domnu/doamna Vana Gheorghe in calitate 
de reprezentant legal la PFA VANA GHEORGHE cu sediul social 1n municipiul Slatina, 
str. GLADIOLEI, nr.3, b1.2, sc. C ap.12, jud. Olt„ CUI 19693498, F28/462/2003 prin 
care solicită retragerea autorizaţiei de transport in regim de taxi nr.092 eliberată la data de 
01.01.2009; 
Autorizaţia de transport 1n regim de taxi nr.092 din 01.01.2009 pentru executarea 
serviciului de transport persoane 1n regim de taxi 1n municipiul Slatina, eliberată 
transportatorului autorizat PFA VANA GHEORGHE cu sediul social in municipiul 
Slatina, str. GLADIOLEI, nr.3, b1.2, sc. C ap.12, jud. Olt„ CUI 19693498, F28/462/2003; 
Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de transport deţinut de către autoritatea de 
autorizare, 1n care transportatorului PFA VANA GHEORGHE cu sediul social 1n 
municipiul Slatina, str. GLADIOLEI, nr.3, b1.2, sc. C ap.12, jud. Olt„ CUI 19693498, 
F28/462/2003 îi este atribuită autorizaţia de transport in regim de taxi nr.092 eliberată la 
data de 01.01.2009, astfel acesta devenind transportator autorizat conform art.2 alin.(1) 
din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 1n regim de inchiriere, 
modificată şi completată; 
Dispoziţia Primarului municipiului Slatina nr.1989/30.12.2021 referitor la: cesionare 
totală, la cerere, a Contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport în 
regim de taxi nr.051/2019 de către titularul iniţial transportatorul autorizat PFA VANA 
GHEORGHE, CUI 19693498 către transportatorul nou-înfiinţat SC BY TIK TAXI SRL, 
CUI 45135164, J28/1100/2021 distribuirea şi eliberarea Autorizaţiei taxi nr. 048 pentru 
autovehiculul cu destinaţia taxi având numărul de Inmatriculare OT-59-DFB, marca 
DACIA, Număr de identificare/An fabricaţie UU14SDKH458498577/2017, valabilă 

până la 31.12.2023; 
prevederile art.143 alin.2 lit.e) din Legea nr.3 8/2003 privind transportul In regim de taxi şi în 
regim de Inchiriere, modificată şi completată, coroborat cu prevederile art.18 lit.f) din 
Regulamentul privind activităţile de transport persoane 'in regim de taxi, de transport 
bunuriimărfuri In regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi In municipiul Slatina, aprobat prin 
HCL nr.3 13/31 .08 .2019 potrivit cărora: "Autorizatia de transport poate fi retrasă în următoarele 

situatii• la cerere"; 



prevederile art.14.3 (1) din Legea nr.38/2003 privind transportul 1n regim de taxi şi 1n 
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 1n 
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 catre autoritatea de autorizare si are drept consecinţă pierderea calitaţii 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." ; 
prevederile art. 19 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 1n municipiul Slatina, aprobat prin 
HCL nr.313/30 .08 .2019, potrivit cărora: "Retragerea autorizaţiei de transport in regim 
de taxi se face prin dispoziţia 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, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA 
DISPUNE: 

ART.1 - Retragerea autorizaţiei de transport in regim de taxi nr. 092 eliberată la data de 
01.01.2009 şi deţinută de către transportatorul autorizat PFA VANA GHEORGHE cu sediul 
social in municipiul Slatina, str. GLADIOLEI, nr.3, b1.2, sc. C ap.12, jud. Olt, CUI 19693498, 
F28/462/2003 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 VANA GHEORGHE cu sediul 1n municipiul Slatina, str. GLADIOLEI, nr.3, 
b1.2, sc. C ap.12. 

Contrasemnează 

Secretar general al municipiul Slatina 
Mihai Ion D A 


