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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar - Primar 

1 exemplar – Compartimentul Taxe și Impozite 

1 exemplar – SC COMPANIA CC SRL 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
comunei Bod. 
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din 22.09.2020 

 

DISPOZIȚIE nr.196 

privind aprobarea Autorizației pentru executarea serviciului de transport persoane/bunuri in regim taxi 
 

 

PRIMARUL COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de motivare nr. 21441/22.09.2020, întocmit de Elena NEGURĂ,  Inspector Taxe și Impozite-

Serviciul   Economic; 

▪ Cererea domnului Cătălin pCĂCIULĂ, înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr.19100/21.08.2020 pentru 
autoturismul cu nr. înmatriculare BV30CGC și cererea cu nr.19101/21.08.2020 pentru autoturismul cu nr. 
înmatriculare BV08DPC; 

▪ HCL nr. 133/12.11.2010 privind aprobarea modelului autorizației de transport in regim de taxi, a 
ecusonului și a Regulamentului cadru de acordare a autorizațiilor de transport in domeniul serviciilor de 
transport public local; 

▪ Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, cu modificările  și 
completările ulterioare; 

▪ Declarația pe proprie răspundere a transportatorului privind perioadele în care a mai executat servicii de 

transport in regim de taxi; 

▪ Declarația pe proprie răspundere a transportatorului privind spatiile necesare pentru parcarea 
autovehiculelor; 

▪ Certificatul de competența profesională pentru transportul rutier de persoane; 

▪ Certificatul de cazier judiciar;  

▪ Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerțului; 
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) și art.199 alin.(1) și alin.(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

DISPUNE: 

 

Art.1 Se aprobă emiterea Autorizației de transport în regim de taxi nr.1, privind pe S.C COMPANIA CC S.R.L, 

înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J08/1019/28.05.2003, CUI 15464106. 

Art.2 Se aprobă emiterea Autorizației de transport în regim de taxi nr.2 pentru autoturismul cu numărul 
înmatriculare BV30CGC, identificată cu seria UU1LSDAEF40695332. 
Art.3 Se aprobă emiterea Autorizației de transport în regim de taxi nr.3 pentru autoturismul cu numărul 
înmatriculare BV08DPC, identificată cu seria UU1LSDAEF40517980.  
Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Compartimentul Taxe și Impozite . 

             Vizat pentru legalitate, 

PRIMAR,                   Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE                                                                                                                             


