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DISPOZIŢIE
nr.

Cu privire la activitatea Î.I. „BR AŞO VEAN U A LA ” 

transportator de călători şi bunuri în regim de taxi

în temeiul art. 29 şi 32 (1) din Legea Republicii M oldova nr. 436-X V I din 28.12.2006 privind 

administraţia publică locală, Codul Transporturilor Rutiere nr. 150 din 17.07.2014, art. 29 şi 60 din 

Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii 

M oldova nr. 854 din 28 iulie 2006, dispoziţia primarului oraşului Orhei nr. 143 -  p din 18.08.2015 „Cu 

privire la stabilirea atribuţiilor de funcţie”, viceprimarul oraşului Orhei, examinînd cererea nr. 02/1-7c- 

558 din 05.07.2016 a directorului, Î.I. „BRAŞO VEANU A LA ” DISPUNE:

1. Se acceptă activitatea Î.I. „BRAŞO VEANU A LA ” în domeniul prestării serviciilor de 

transporturi de călători şi bunuri în regim de taxi pe teritoriul or. Orhei cu autoturismele de model 

RENAULT M EGANE, numărul de înmatriculare V X L-072 în regim „NO N-STO P”.

2. Se stabileşte pentru Î.I.„BRAŞO VEANU A L A ” taxa pentru prestarea serviciilor de călători şi 

bunuri în regim de taxi în mărime de 350 lei pentru fiecare unitate de transport, lunar la data de 01 a 

lunii precedente, în conformitate cu D ecizia Consiliului orăşenesc Orhei nr. 13.1 din 10.12.2015.

3.Se stabileşte termenul de activitate a Î.I.„BRAŞO VEANU A L A ” pentru prestarea serviciilor de 

călători şi bunuri în regim de taxi pe teritoriul oraşului Orhei pe perioada valabilităţii permisului de

activitate eliberat de Primăria oraşului Orhei.

4. Prezenta dispoziţiei se aduce la cunoştinţă IP Orhei, Inspectoratului Fiscal de Stat Orhei

pentru evidenţă şi control şi agentului transportator în decurs de 3 zile din data emiterii.

5. Controlul asupra
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