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H O T Ă R Â R E A  NR. 41/2007* 

privind revocarea articolelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local Brad 
nr. 40/2004 şi a articolului I din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 114/2006 

 
  

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a  primarului municipiului Brad, prin care se 

propune  revocarea articolelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 
40/2004 prin care s-a stabilit numărul maxim de autorizaŃii de transport taxi pentru desfăşurarea 
serviciului public de transport persoane şi de bunuri, precum şi a art. I din Hotărârea Consiliului 
local Brad nr. 114/2006 prin care s-a aprobat majorarea numărului maxim de autorizaŃii de transport 
taxi pentru persoane. 

În baza adreselor InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara nr. 11899/2006 şi nr. 
280/15.01.2007. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind 
aderarea Republicii Bulgare şi României la Uniunea Europeană, ale Tratatului instituind 
ComunităŃile Europene ale jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin 9 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 
215/2001, republicată. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se  aprobă revocarea articolelor nr. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 

40/2004 privind aprobarea numărului maxim de autorizaŃii taxi, a Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a activităŃii de transport în regim de taxi, precum şi a Regulamentului privind 
desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaŃiilor taxi permanente în municipiul Brad. 

Art. 2- Se  aprobă revocarea art. I din Hotărârea Consiliului local al municipiului Brad nr. 
114/2006, pentru modificarea Hotărârea Consiliului local Brad nr. 40/2004 privind aprobarea 
numărului maxim de autorizaŃii taxi, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităŃii de 
transport în regim de taxi precum şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a 
autorizaŃiilor taxi permanente în municipiul Brad. 

Art. 3– Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului comercial din cadrul Primăriei municipiului Brad  
 

 
Brad,  20.04.2007    
                                
      PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                            Contrasemnează                                   
        Mureş Mihai                  SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   
 


