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Cu privire la activitatea 
S .R .L ...A RTM U Z IC "
transportator de călători şi bunuri în regim de taxi

în conformitate cu Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XIII din 
28.12.2006. art.29. Legea cu privire la transporturi nr. 1194-X1II din 21.05.1997, art. 3. 
Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
Republicii Moldova nr. 854 din 28 iulie 2006. art. 29. 60. examinînd cererea directorului 
S.R.I. ...A RTM U Z IC "

1. Se acceptă activitatea S .R .L ...A RTM U Z IC " în domeniul prestării serviciilor de 
transporturi de călători şi bunuri în regim de taxi pe teritoriul or. Orhei cu autoturismele de tip
.. O PLL  Z A L I R A " .  numerele de înmatriculare OR -BQ-159 în regim „NO N-STOP”

2. Se stabileşte pentru S.R .I....A RTM U ZIC " taxa pentru prestarea serviciilor de călători 
şi bunuri în regim de taxi în mărime de .350 lei pentru flecare unitate de transport, lunar la data 
01 a lunii precedente. în conformitate cu Decizia Consiliului orăşănesc Orhei nr. 16.2 din

3. Se stabileşte termenul de activitate a S .R .L ...A RTM U Z IC ”  pentru prestarea serviciilor 
de călători şi bunuri în regim de taxi pe teritoriul oraşului Orhei pe perioada valabilităţii 
permisului dc activitate eliberai de Primăria oraşului Orhei.

4. Se anulează permisul de activitate pentru unitatea de transport de model „D A C IA  
l.O GAN " cu numărul de înmatriculare OR-BN-956

5. Prezenta dispoziţiei se aduce la cunoştinţă CPR  Orhei şi Inspectoratului Fiscal de Stat 
Orhci pentru evidenţă şi control.
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