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Anunț privind deschiderea consultării publice
Astăzi, 19 februarie 2020, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de dezbatere
publică privind următorul proiect de act normativ: “Suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi
eliberate la nivelul municipiului Fălticeni”.
Proiectul este iniţiat ca urmare a numeroaselor cereri venite din partea clienţilor, cât şi a deficitului de
maşini autorizate.
Documentația aferentă proiectului de act normativ include: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare
şi raportul de specialitate al Serviciului Administrativ Control Achiziţii.
Documentația
poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa
http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției (avizier), str. Republicii, nr. 13; proiectul
de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării
publice se pot depune până la data de 29 februarie 2020: ca mesaj în format electronic pe adresa de email: falticeni@falticeni.ro; prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13,
Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.0016.00
Materialele transmise vor purta mențiunea: “Suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la
nivelul municipiului Fălticeni”. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul
de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de
către o altă autoritate publică până la data de 10.03.2020
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail:
falticeni@falticeni.ro, persoană de contact: insp. Alexandru Săvescu.
Secretar general municipiu,
Jur. Mihaela Busuioc

Întocmit,
Responsabil Legea 52/2003
Insp. Alexandru Săvescu
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Nr. 4451/19.02.2020
Proiect
HOTĂRÂRE
privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul
municipiului Fălticeni
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe Cătălin Coman,
înregistrat la nr. 4450/19.02.2020;
In temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. s, art. 136, alin. 10
şi art. 139, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la
nivelul municipiului Fălticeni, de la 30 de autorizaţii la 40 de autorizaţii.
Art.2: Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport
în regim de taxi şi de închiriere, pe raza municipiului Fălticeni, aprobat prin HCL nr.
109/30.11.2007, se modifică în mod corespunzător.
Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

AVIZAT
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jr. Mihaela Busuioc
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PRIMAR
Nr. 4450/19.02.2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotarare privind suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi
eliberate la nivelul municipiului Fălticeni

Avand in vedere cererea taximetristilor autorizati de pe raza Municipiului
Falticeni, inregistrata la registratura Primariei Municipiului Falticeni sub nr. 3484
din 10.02.2020, prin care se solicita suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi
de la 30 de autorizatii (care sunt in prezent) pana la 40 de autorizatii;
Urmare a fluxului crescut de clienti, coroborat cu deficitul de autoturisme , cat
si lipsa locurilor de parcare de pe raza Municipiului Falticeni;
In vederea asigurarii unei bune desfasurari a activitatii de taximetrie pe raza
municipiului Falticeni;
In conformitate cu prevederile Legii 38/2003 privind transportul in regim de
taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, propun Consiliul
Local al Municipiului Falticeni, spre analiză şi aprobare, proiectul de hotărâre privind
suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului
Fălticeni.

INITIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe – Catalin Coman
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Nr. 4470 din 19.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind suplimentarea numarului autorizatiilor
de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni

La momentul actual pe raza Municipiului Falticeni sunt emise 30 de
autorizatii de transport in regim de taxi pentru diferiti operatori economici.
Urmare a numeroaselor cereri venite din partea clientilor, cat si a
deficitului de masini autorizate taximetristii autorizati motiveaza ca nu isi
pot desfasura activitatea in conditii normale, fara intarzieri la preluarea
comenzilor.
Avand in vedere cererea nr. 3484 din 10.02.2020 consideram
oportună şi legală suplimentarea numarului autorizatiilor de taxi eliberate la
nivelul municipiului Fălticeni de la 30 de autorizaţii la 40 de autorizaţii.

Serv. Adm.-Control-Achizitii,
Insp. principal
Grigoras Adrian C-tin

