
R epublica M oldova  
PR IM A R U L  

O raşului O rhei
M D -3500, or. Orhei, str. V .M ahu, 160 

tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378 
email: prim aria@ orhei.m d 

w w w .orhei.m d

B I S T  O Z Î J I E

J4?. £/- jia /r  nr. /yy/

Cu privire la activ itatea S.R.L. „O rhservtrans”  
transportator de călători şi bunuri în  regim  de taxi

în  conform itate cu L egea privind adm inistraţia publică locală nr. 436-XIII din 
28.12.2006, art.29, L egea cu priv ire la transporturi nr. 1194-XIII din 21.05.1997, art. 3, 
Regulam entul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin  H otărîrea G uvernului 
Republicii M oldova nr. 854 din 28 iulie 2006, art. 29, 60, exam inînd cererea directorului S.R .L. 
„O rhservtrans” ,

1. Se acceptă activ itatea S.R.L. „ O rhservtrans” în  dom eniul prestării serviciilor de 
transporturi de călători şi bunuri în regim  de taxi pe teritoriu l or. Orhei cu autoturism ul de 
m odel „R enault M egane”  num ărul de înm atriculare O R -B O -855 şi O R-BO-998 în  regim  
„N O N -ST O P”

2. Se stabileşte pentru  S.R.L. „O rhservtrans” taxa pentru prestare a serviciilor de călători 
şi bunuri în  regim  de taxi în m ărim e de 350 lei pentru fiecare unitate de transport, lunar la data 
01 a lunii precedente, în  conform itate cu D ecizia Consiliului orăşănesc Orhei nr. 8.2 din 
19.12.2014.

3. Se stabileşte term enul de activitate a S.R.L. „O rhserv trans”  pentru  prestarea servici
ilor de călători şi bunuri în  regim  de taxi pe teritoriul oraşului Orhei pe perioada valabilităţii 
perm isului de activitate eliberat de Prim ăria oraşului Orhei.

4. P rezenţa d ispoziţiei se aduce la cunoştinţă IP Orhei şi Inspectoratului Fiscal de Stat 
Orhei pentru evidenţă şi control.

5. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii revine v iceprim arului oraşului Orhei 
dl V alentin M unteanu.
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