ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 169 din 31.10.2018
Privind aprobarea modificării tarifului de transport școlar, serviciu prestat de către SC
PRIMA TĂUȚII SRL.
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședința ordinară la data de 31.10.2018
Având în vedere:
 HCL 73/2018,
 HCL148/2018
 Prevederile art.3 alin. 3 din Contractul de Comodat nr. 1764/DA/10.08.2018,
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tautii Magheraus
 avizul secretarului Orasului Tautii Magheraus,
 În conformitate cu prevederile O.G 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, Legii 31/1990 republicată R3 modificată prin Legea 88/2009 privind societăţile comerciale
cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificarile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 5 lit.a, art. 121 şi art. 123 art. 45 alin. 1 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă modificarea tarifului de transport școlar, serviciu prestat de către SC PRIMA
TĂUȚII SR, după cum urmează:.
- Majorarea tarifului de transport școlar de la prețul de 19,71 lei/ora la 25,00 lei/ora.
- Majorarea tarifului de transport școlar pentru orele care depășesc norma întreagă
alocată de 40 ore săptămânal/conducător auto, prestate sâmbăta și/sau duminica
de la 39,44 lei/ora la 50,00 lei/ora.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului D-nul
Ardelean Anton prin serviciile de specialitate.
Art.3. Prezenta se comunica la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- Primarul oraşului
- Compartimentul juridic,
- Serviciului Financiar Contabil
- D-nei Dan Mariana - administrator firma S.C PRIMA TĂUŢII S.R.L
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