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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea Listei locurilor de așteptare sau de staționare a taxiurilor  

în Municipiul Giurgiu 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.30060/07.07.2022;  
        - raportul de specialitate al Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Licențe 
Transport, Sistematizarea Circulației, Parc Auto și Trafic Greu, înregistrat la 
nr.31833/18.07.2022; 
       - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină; 
       - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
       - Hotărârea Consiliului Local nr.12/2019 privind completarea și modificarea 
Regulamentului de organizare și executare a transportului de persoane, mărfuri sau 
bunuri în regim de taxi în Municipiul Giurgiu și a Contractului de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului de transport în regim de taxi; 
       - prevederile art.13, lit.„f” și art.20, alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul 
în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d”, alin.(7), lit.„n”, art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), 
lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

      Art.1. Se aprobă modificarea Listei locurilor de așteptare sau de staționare a 
taxiurilor în Municipiul Giurgiu, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

     Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului Local nr.223/30.05.2013. 

       Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcţiei Servicii Publice – Compartimentul Licenţe Transport, Sistematizarea 
Circulaţiei, Parc Auto și Trafic Greu și Camerei Taximetriștilor din Județul Giurgiu în 
vederea ducerii la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 28 iulie 2022    
Nr. 244     

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenţi 
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