
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
PROIECT 

 
 
                  HOTĂRÂREA NR. ________ 

privind aprobarea defiinţării/înfiinţării unor staţii taxi  în municipiul Craiova 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.07.2013; 
Având în vedere raportul nr.107231/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 

prin care se propune desfiinţarea/înfiinţarea unor staţii taxi  în municipiul Craiova; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată; 
 În temeiul art. 36 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.3, art.61 

alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1. Se aprobă desfiinţarea staţiei taxi, amplasată în municipiul Craiova, str. Brazda 
lui Novac-Complex Baba Novac, carosabil, având un număr de 30 locuri. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea staţiei  taxi, în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, 
în zona blocurilor A6, A7,  având un număr de 12 locuri. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa nr.4 la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.487/2005 referitoare la  
desfiinţarea, suplimentarea cu locuri şi înfiinţarea de staţii de taxi  în municipiul 
Craiova. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

     INIŢIATOR,   AVIZAT, 
              PRIMAR,    SECRETAR, 
  Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 

 
 



                                                                                                 
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 

Serv. Administrarea şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică                
Comp. Administrare şi Monitorizare Transport Public Local şi Siguranţa Circulaţiei 

Nr.107231 / 16.07.2013 
 

  Se aprobă, 

  Primar 

  Lia Olguţa Vasilescu 

 
RAPORT 

 
 Prin HCL nr. 487/2005 cu modificările şi completările ulterioare au fost aprobate 

amplasamentele staţiilor taxi din municipiul Craiova. 
 În conformitate cu prevederile art.13, lit.f din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei 
publice locale emit reglementări referitoare la stabilirea locurilor de staţionare a taxiurilor. 

            În urma lucrărilor efectuate pe str. Brazda lui Novac a fost modificată configuraţia acestei 
străzi precum şi amplasamentul staţiei taxi situată în zona complexului Baba Novac. 

           Având în vedere cele de mai sus propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova următoarele: 

1) Desfiinţarea staţiei taxi amplasată pe str. Brazda lui Novac- Complex Baba Novac, carosabil – 
30 locuri; 

2) Înfiinţarea staţiei taxi amplasată pe str. Brazda lui Novac, în zona blocurilor A6, A7 - 12 locuri 
3) Modificarea în mod corespunzător a anexei nr.4 la HCL nr. 487/2005. 
 

Director Executiv  Director Executiv Adjunct, 
Monica Nastasă  Alin Glăvan 
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