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DISPOZIŢIE
REFERITOR LA:
eliberare Autorizaţie Taxi nr. 133, valabilă până la data de
31.12.2023, transportatorului autorizat SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI SRL,
pentru autovehiculul agreat taxi OT-06-JNR, marca DACIA, Număr de identificare/an
fabricaţie UU14SDE3455723673/2016
Avănd veder :
- referatul nr.
2022 intocmit de Serviciul Venituri din Administrarea
Domeniului Public şi Privat - Compartiment Transporturi din cadrul Direcţiei Generale
Economice;
- cererea nr.68437/ 31.05.2022, adresată de către doamna Nedelea Mariana, in calitate de
administrator/asociat la SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI S.R.L. cu sediul social in
municipiul Slatina, str. CORNIŞEI, nr.14, BI.GA9, Sc.A, ap.1, jud.Olt, CUI 45552480,
J28/99/31.01.2022, prin care solicită eliberarea Autorizaţiei Taxi nr.133 pentru autovehiculul cu
destinaţia
taxi,
marca
DACIA,
având
număr
de
identificare/an
fabricaţie
UU14SDE3455723673/2016, obţinută 1n urma cesionării totale, la cerere, a Contractului de
atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi nr.119/2019, de către titularul
iniţial al contractului, transportatorul autorizat SC HELLO TAXI SRL, CUI 14261928 şi
distribuirea autorizaţiei taxi nr. 133 valabilă până la data de 31.12.2023;
- prevederile Dispoziţiei Primarului municipiului Slatina nr. 786/10.05.2022 referitor la
cesionare totală, la cerere, a Contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport 1n
regim de taxi nr. 119/2019 de către titularul iniţial, transportatorul autorizat SC HELLO TAXI
SRL, CUI 14261928 şi distribuirea autorizaţiei taxi nr.133, cu preluarea autovehiculului cu
destinaţia taxi, marca DACIA, număr de identificare/an fabricaţie UU145DE3455723673/2016,
valabilă 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, dând naştere astfel
unui nou transportator autorizat SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI S.R.L. cu sediul social
In municipiul Slatina, str. CORNIŞEI, nr.14, BI.GA9, Sc.A, ap.1, jud.Olt, CUI 45552480,
J28/99/31.01.2022, deţinător autorizaţie de transport 1n regim de taxi nr. 396/30.03.2022, in
conformitate cu prevederile art. 141, alin. (4) lit.c) 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 in regim de taxi, transport bunuri/mărfuri in regim de taxi
dispecerat taxi 1n municipiul Slatina, aprobat prin HCL nr.313/30.08.2019;
- prevederile art.11 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 1n regim de
Inchiriere, modificată şi completată ulterior;
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- prevederile art.15, alin.(9), alin.(10), alin.(11) lit.C) din Regulamentul privind autorizarea,
organizarea, atribuirea gestiunii i controlul efectuat serviciului de transport persoane "in regim de
taxi, transport bunuri/mărfuri in regim de taxi i dispecerat taxi in municipiul Slatina, aprobat
prin HCL nr.313/30.08.2019;
- faptul că, SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI S.R.L., transportator nou-înfiinţat, a depus
documente justificative pentru autovehiculul taxi OT-06-JNR, marca DACIA, Număr de
identificare/An fabricaţie UU14SDE3455723673/2016, pentru care solicită eliberarea autorizaţiei
taxi cesionate nr.133, valabilă până la data de 31.12.2023,
- in urma verificării documentelor depuse s-a constatat indeplinirea condiţiilor impuse de lege
pentru eliberarea autorizaţiei taxi cesionate nr.133, valabilă până la data de 31.12.2023.
in baza prevederilor art.155 alin.(1) lit.d) coroborat cu alin (5) lit.g), precum i art.196
alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/05.07.2019, privind Codul administrativ,
PRIMARUL MUNICIPIULUI SLATINA
DISPUNE:
ART.1 — Eliberarea Autorizaţiei Taxi nr.133, valabilă până la data de 31.12.2023,
transportatorului autorizat SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI S.R.L. cu sediul social in
municipiul Slatina, str. CORNIŞEI, nr.14, BI.GA9, Sc.A, ap.1, jud.Olt, CUI 45552480,
J28/99/31.01.2022, pentru autovehiculul agreat taxi cu numărul de himatriculare OT-06-JNR,
marca DACIA, Număr de identificare/An fabricaţie UU14SDE3455723673/2016.
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 1n 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 ;
- Primarului Municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică — Compartiment Transporturi;
- Biroul Poliţiei Rutiere, Slatina, str. Primăverii, nr.5;
- SC MARIANA & CĂTĂLIN ANDREI SRL, cu sediul in localitatea Slatina,
str. CORNIŞEI, nr.14, B1.GA9, Sc.A, ap.1
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