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DISPOZTTTE
2/. /2. 2e/& 2x-Qnr. JJ O

Cu privire la activitatea I.l. ,,Braqoveanu Ala"
transportator rutier de persoane gi,bunuri in regim de taxi

in temeiul arr.29 qi 32 din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28. 12.2006 privind
administralia publicd local6, Titlul VII ,,Taxele locale" al Codului Fiscal al Republicii Moldova
art.288, Titlul IV secliuneaa5-a din Codul Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17.07.2014,art.
29 qi 60 din Regulamentul transporturilor auto de cdlitori gi bagaje, aprobat prin Hotarirea
Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 28.08. 2017, pentru aprobarea regulamentelor cu
privire la Registrul de stat al actelor locale, Legea nr.l00 din 22.12.2017 cu privire la actele
normative, examinind cererea nr. 02ll-7c-768 din 19.12.2018 a directorului, i.l. ,,Bragoveanu
Ala" DISPLINE:

l. Se acceptd activitatea i.l.,,Braqoveanu Ala" in domeniul prestarii serviciilor de transport
rutier de persoane in regim de taxi pe teritoriul municipiului Orhei cu autorurismul de model
,,DACIA LOGAN" cu numdrul de inmatriculare BLU-272 in regim ,,NoN-srop".

2, Se stabileEte pentru i.l. ,,Braqoveanu Ala" taxa pentru prestarea serviciilor de transport
rutier de persoane in regim de taxi in mirime de 350 lei pentru fiecare unitate de transport.
trimestrial, pina la data de 25 a lunii imediat urmatoare trimestrului gestionat, in confbrmitate cu
Decizia Consiliului municipal Orhei nr. l3, I din 08. 12.2017 .

3.Se stabile$te termenul de activitate a i.l. ,,Braqoveanu Ala" pentru prestarea serviciilor de
ffansport rutier de persoane in regim de taxi pe teritoriul municipiului Orhei pe perioada
valabilitdlii permisului de activitate eliberat de Primaria municipiului Orhei, anexar la prezenra
dispozilie.

4. Prezenta dispozilie se aduce
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