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JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
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HOTANAREA Nr.16
din 12.03.2020

privind organizarea qi executarea serviciului de transport in regim de taxi
in comuna Albqti, jude{ul Mureq

Consiliul local al comuneiAlbegti, judelul Mureg

Av6nd in vedere:
-Raportul de specialitate nr..748 din 23.01 .2020 prezentat de Compartimentul Impozite qi

Taxe, Transport Public ;

-Referatul de aprobare nr./49 din 23.01 .2020 aPrimarului comuneiAlbeqti, judelul Mureg

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Albegti nr.2470,2471 9i2472
din 12.03.2020;

-Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere cu

modific[rile si completarile ulterioare;
-Ordinul nr.35612007 al Ministrului Internelor qi Reformei Administrative privincl aprobarea

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul in regim

de taxi Ei in regim de inchiriere;
-Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utiliteti publice;

-pr&edereile art.7 din Legea nr.5212003 privind transparenla decizionali in aclministralia

public6, republicat[,
In temeiul art.129 alin.(2), lit.(d), alin.(7) lit.(n), art.139 alin.(1) 9i art. 196, alin.(l) lit.(a) din

Ordonanfa de urgen!5 nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTAnA$rE

Art.l Se aprobl Regulamentul privind organizarea qi executarea serviciului de transport in

regim de taxi in iomuna Albeqti, judeful Mureq, conform anexei care face parte integrantd din

prezenta hot[r0re.
Art .2 Prezenta hot[rdre intri in vigoare de la data de 01.04.2020, datd de la care se abrogd

Hot[r6rea Consiliului local nr.41 din 19.11.2009, cu modific[rile ;i completdrile ulterioare.

Art.3.Compartimentul impozite qi taxe-transport public, se incredin\eazd cu ducerea la

indeplinire a prezentei hor[rdri.
Art.4.Prin grija secretarului general al UAT Albeqti, prezenta hotdrdre va fi comunicatd, in

termenul prevdzut de lege, cdtre Institulia Prefectului Judeful Mureq, Primarul comunei Albeqti,

Compartimentul Impozite gi taxe, transport public gi se aduce la cunoqtinia publici prin afi;are la

sediul Primiriei gi pe site-ul comuneiAlbegti la adresa W11lyJ-o*mllpAlbesf1-o .

PRE$EDINTE DE
Suciu Ioan

Contrasem neazd pentru le galitate
SECRETAR GENERAL,

Purcariu DInut
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ANEXA la Hotirirea Consiliului Local

REGULAMENT
privind organizarea qi executarea serviciului de transport in

Albeqti, iude{ul Mureq

Albeqti nr.16 din 12.03.2020

regim de taxi in comuna

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

Art.l Prezentul regulament stabileqte condiliile de autorizare, organizare, atribuirea gestiunii qi

controlul efectudrii serviciului de transport persoane qi bunuri/m6rfuri in regim de taxi precum qi

attorrzarea dispeceratelor taxi, in comuna Albe;ti, judelul Mure;.
Art.2 (1) Serviciile de transport in regim de taxi in comuna AlbeEti, judelul Mureq, se efectueazf,
numai de cdtre transportatori autorizali de cdtre autoritatea de autorizare din cadrul Primdriei
comunei Albeqti, judeful Mureq, numai in baza autoriza[iei taxi emisd de aceeasi autoritate de
autodzare, pentru fiecare autovehicul utilizat.

(2) Serviciile de transport in regim de inchiriere in comuna Albeqti, judelul Mureq, se

efectueazd" de cdtre transportatori autorizali de cdtre Autoritatea Rutierd Romdnf, - A.R.R.
(3) Autorizalia de transport se emite la cererea transportatorului care iEi are sediul sau

domiciliul pe raza comunei Albeqti, judelul MureE.
(4) Transportatorii care nu au sediul sau domiciliul pe raza admtnistrativ-teril.oriald a

comunei Albegti qi care, la data aprobdrii prezentului regulament, defin autorizalii de transport
emise inbaza HCL nr.41 din 19.11.2009, pentru aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire gi

eliberare a autorrza\iilor de transport in regim de taxi, a autoriza\iilor taxi si a autoriza{iilor de

dispecerat pe raza comunei Albegti, cu modificarile qi completdrile ulterioare, au la dispozi{ie un
termen de 60 de zile pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea stabilirii sediului sau
domiciliului in comuna Albeqti, judelul MureE. Termenul de 60 de zile incepe sd curgd de la data
comunicdrii notihcdrii de cdtre autoritatea de transport din cadrul Primdriei Albeqti, judelul MureE,
care are obligalia transmiterii acesteia in termen de l0 zile de la adoptarea prezentului Regulament.

(5) Transportul in regim de taxi se realizeazd, cu autovehicule delinute cle cdtre
transportatorii autorizati. cu titlu de nroorietate sau in temeiul unui contract de leasins.' (6) Servicidl de transooh oublic local in resim de taxi Albesti lace barte din sfera
serviciilbf comunitare de utilitate'publica, se desfrsoard iub controlul, conducerea shu coordonarea
autoritatii administratiei oublice'locale Albesti Si se efectseazd numai de cdtre transDorratori
autorizati de catre autoritaiea de autorizare. astfel cLm este definita de lese si orezentul resillament.

. . (ll. -Serviciul de transport public local in regim de taxi Albeqti'asigura co"nt:inuitatea
serviciului pe durata celor24 de ore al6 zilei.

Capitolul II
AUTORIZAREA TRANSPORTATORILOR

1. ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT

Art. 3 (1) Autoriza\ia de transport persoane/bunuri in regim de taxi se elibereazd, d,e cdtre
autoritatea de autorizare din cadrul Primdriei comunei AlbeEti, judelul Mureq, pentru transportatorii
care iqi au sediul sau domiciliul, dupd caz, pe raza administrativ - teritoriald a comunei AlbeEti. pe

baza unei documentalii care trebuie sI conlind urmdtoarele documente valabile:
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaliei de transport respective;
b) certificatului de inregistrare la Oficiul Nalional al Registrului Comerlului, respectiv

persoand frzicd" autorizatd., intreprindere familiald autorizatd, intreprindere individuald sau
persoand j uridic6, dupd caz, copie

c) certificatul constatator eliberat de cdtre Oficiul Nalional al Registrului Comerfului, irr
conformitate cu prevederile Legii nr.2611990, copie;

d) declaralie pe propria rdspundere din care sd reiasd managerul de transport in regim de taxi
qi in regim de inchiriere, qi faptul cd acesta nu mai executd astfel de servicii pentru alt
transportator autorizat, in cazul persoanelor juridice

e) certificatul de competen(i profesional6 al managerului de transport in regim de taxi qi in
regim de inchiriere, in cazul persoanei juridice, copie ;



D cerificatul de atestare a pregdtirii profesionale a taximetristului care este persoand fizicd
autofizatd. sau intreprindere individuald, copie ;

g) certificatul de cazier judiciar al persoanei fizice qi, dupd caz, al managerului de trarrsport in
regim de taxi Ei in regim de inchiriere, original;

h) avtzul medical qi avizul psihologic al persoanei fizice Ei, dupd caz, al managerului de
transport in regim de taxi Ei in regim de inchiriere, original ;

i) cazierul fiscal al transportatorului, daci acesta are calitatea de operator economic, original;
j) declaratie pe propria rdspundere a transportatorului, dacd acesta a mai executat servicii de

transport in regim de taxi, cu menlionarea intervalelor cdnd a avut interdiclii de a executa qi

a motivului acestora;
k) declaralie pe propria rdspundere a transportatorului cd asigurd spaliul de parcare pentru

autovehiculele taxi, spaliu definut in proprietate sau contract de inchiriere pe toatd durata de
atribuire in gestiune a serviciului de transport respectiv

l) declaralie pe propria rdspundere a transportatorului cd define autovehiculele necesare sau
are capacitatea financiara de a le define, sau dovada delinerii acestora;

m) declara[ie pe propria rdspundere a managerului de transport in regim de taxi c6 nu mai
conduce activitatea unui alt transportator autorizat;

n) dovada pld1ii taxei pentru eliberarea autorizaliei de transport.
(2) Conform art. 7^1, alin.(4), din Legea nr. 38/2003, privind transportul in regim de

taxi Ei in regim de inchiriere, "lJn manager de transport in regim de taxi qi inchiriere poate
conduce activitatea unui singur transportat or autorizat."

(3) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de citre reprezentantul

transportatorului (persoand frzicd, administrator, manager de transport).
(4) Dosarele intocmite in vederea autoriz[rii vor fi depuse de cdtre transportatori la

registratura Primdriei comunei Albeqti, judelul Mureq.
Art. 4 (1) Autoriza[ia de transport in regim de taxi se elibereazl, de cdtre autoritatea de

autortzare pe duratd nedeterminatd qi este valabild cu condilia vizdrii acesteia la fiecare 5 ani, odatd
cu verificarea indeplinirii condiliilor care au stat labaza emiterii.

(2) Modelul autoriza{iei de transport este prevdzut in Anexa nr.2
(3) Eliberarea autorizaliei de transport se face prin Dispozilie de Primar ?n conformitate cu

Ordinul A.N.R.S.C. nr.20712007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a
autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local.

Art. 5 (1) Orice modificare a uneia sau a mai multor condilii care au stat la baza acordirii
autorizaliei de transport se va comunica prin declarafie pe propria rdspundere a transportatorului
attorrzat, inaintatd autoritAtii de autorizare, in maximum 30 de zile de la data modiificdrilor
respective.

(2) Autorizalia de transport modificatd se va eliberapebaza unei documenta(ii care trebuie sd

confin6:
a) Cererea transportatorului;
b) Autorizalia de transport (original)
c) Copia certificatului de inregistrare qi certihcatul constatator eliberat in conforrnitate cu

prevederile Legii nr. 2611990, eliberate de cdtre Oficiul Registrului Come(ului
d) Dovada plalii taxei de modificare a autoriza[iei de transport.

(3) Dosarele intocmite in vederea autoriz[rii vor fi depuse de cdtre transportatori la registratura
Primdriei comunei Albegti, judelul MureE.
(4) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de cdtre reprez,entantul

transportatorului (perso and frzicd, admini strator, manager de transport).
Art. 6 Autorizalia de transport, eliberatd transportatorului de cdtre autoritatea de autorizare, este

unic6, netransmisibilA gi conferd transportatorului autoizat dreptul de a participa la procedura de
atribuire in gestiune a executdrii serviciilor de transport in regim de taxi in condiliile prevdzute de
lege qi de prezentul regulament.

Art. 7 Pe baza autorizaliei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de
atribuire in gestiune a executdrii serviciului de transport in regim de taxi, prin care i se poale atribui
una sau mai multe autorizafii taxi pentru fiecare autovehicul delinut in proprietate sau in temeiul
unui contract de leasing, pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi, pebaza contractului de
atribuire in gestiune.



2. VIZAREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT

Art. 8 (l) Yizarea autorizafiei de transport se realizeazd, de cdtre autorrtatea de autorizare pe

baza documentafiei prevdzutd la Art. 3 pct.(l) din prezentul regulament, documentalie pe care

transportatorul autorizat poate s[ o depunf, cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitdlii
autorizaliei, dar sd nu depdqeascd termenul de valabilitate cu mai mult de 30 de zile.

(2) Yizarea constd in aplicarea Etampilei autoritAlii de transport Ei semnarea acersteia de
reprezentantul legal, Ei are ca efect prelungirea valabilitalii acesteia pentru o perioadd de 5 ani.

3. RETRAGEREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT

Art. 9 (1) in cazul in care transportatorul autorizat a depdqit termenul de valabilitate a

autorizaliei de transport cu mai mult de 30 de zile qi nu a solicitat atribuireavizei in termen, aceasta
se retrage.

(2) in cazul in care transportatorul autorizat executd transport in regim de taxi cu
autovehicule care nu de{in autorizalie de taxi sau copie conformd, autoriza\ia de transport se

retrage.
(3) Retragerea autorizaliei de transport se realizeazd de cdtre autoritatea de autorizare qi

are drept consecinld pierderea calitafli de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire
in gestiune a serviciului de transport, precum gi retragerea tuturor autoriza[iilor taxi atribuite pe

baza autortza[iei respective.
(4) Retragerea autorizaliei de transport se face prin Dispozilie de Primar in conformitate cu

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 20712007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a
autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local.

(5) In termen de 5 zile de la data primirii Dispoziliei de Primar privind retragerea
autorizaliei de transport administratorul societafii comerciale/ persoana fizicd, are obligalia de a
preda autorrza\ia de transport, autorizalia taxi qi ecusoanele taxi la autoritatea de autorizare din
cadrul Primdriei comunei Albegti.

(6) Nerespectarea prevederilor art. 2 alin (a) din prezentul Regulament, duce la retragerea
autorizaliei de transport.

Capitolul III

NUMARUL MAXIM DE AUTORIZATII TAXI, LISTE DE A$TEPTARE $I PROCT]DURA
DE ATRIBUIRE iN CBSTTUNE DELEGATA A SERVICIULUI DE TRANSPOR'I iN

REGIM DE TAXI

1. NUMARUL MAXIM DE AUTORIZATII TAXI

Art.10 (1) Numdrul maxim de autorizafii taxi pentru executarea serviciului de transport
persoane in regim de taxi in comuna Albeqti, judelul Mureq, pentru o perioadd de 5 ani, este de 4 la
1.000 de locuitori, stabilindu-se astfel un numdr de22 de autorizafii taxi.

(2) Pentru transportul de bunuri in regim de taxi pe raza comunei Albeqti, judelul Mureq,
numdrul autorizaliilor este nelimitat.

Art. 11 (1) ln cazul disponibilizlrii unor autoriza\irtaxi, sub numdrul stabilit laart.10 alin.
(1) sau in cazul mlririi numdrului de autorizalii taxi, se declanqeazd, procedura de atribuire a

acestora, procedurd la care au prioritate transportatorii autorizali inscriqi in listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordatl transportatorilor autorizali inscrigi in listele de aqteptare li se

asigurd numai acestora dreptul de a participa la prima procedurd de atribuire a attorrza{iilor taxi
respective.



(3) Autorizaliile taxi rdmase neatribuite dupd prima procedurd de atribuire, prevdzutd la
ahn. (2), vor fi atribuite intr-o noul procedurf, de atribuire, la care poate participa orice solicitant
care este transportator autorizat.

(4) ln lista de agteptare, care este publicS, deschisi la autoritatea de autorizare, se poate
inscrie orice transportator autorizat, o singurd datd.

2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE iN CNSTTUNE DELEGATA
SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

Art.l2 (1) Autoritatea de autorrzare va deschide un Registru Special de atribuire a

autorizatiilor taxi, care se evidenfiazd pe tipuri de servicii, qi va fi asigurat conform prevederilor art.
12 din Ordinul nr. 35612007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere.

(2) Autovehiculele delinute de c5tre transportatorii autorizali pentru executarea serviciilor
de transport in regim de taxi pot fi utilizate dacd pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o autorizalie
taxi .

(3) Copia conformS, ca document, este o copie a autorizaliei de transport, lin cazul
efectudrii serviciilor de transport in regim de taxi - autoriza\ie taxi.

Art. 13 (1) ln cazul transportului de persoane in regim de taxi autoriza[ia taxi se atribuie
prima datd pentru o perioadd de 5 ani, cu urmf,toarele condilii obligatorii :

- autovehiculul respectiv s[ nu depSgeascd 5 ani de la anul fabrica]iei
- plafonul autovehiculului sa aibd culoarea galben
- sd delina instalalie pentru aer condilionat
- minim euro IV

(2) in cazul transportului de bunuri in regim de taxi, autorrzaliataxi se atribuie prima datd
pentru o perioadd de 5 ani, cu condi{ia ca autovehiculul respectiv sd nu depSgeascd 10 ani de la
anul fabricafiei.

Art. 14 (1) Procedura de atribuire a autorrza\iilor taxi pentru transportul de persoane in
regim de taxi se realizeazd in urmltoarele etape:

a) stabilirea numdrului de autorizalii taxi care vor fi atribuite, acestea conlindnd gi

numdrul de ordine stabilite in Registrul special de atribuire a autoriza\iilor taxi ;

b) depunerea solicit6rilor de c6tre transportatorii autorizali, pentru atribuirea autorizafiilor rtaxi;

c) acordarea punctajelor stabilite pentru indeplinirea criteriilor de departajare tuturor
autovehiculelor prezentate in declarafia pe propria raspundere, depusd odatd cu cererea de
participare la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total oblinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) intocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), in ordinea descrescltoare a
punctajelor totale obfinute conform prevederilor prevdzute la lit. d);
f) atribuirea autorizaliilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazutd la lit. e) care au
oblinut punctajele totale cele mai mari, in ordinea descrescdtoare a acestora;
g) dacd ultimul punctaj c6stigdtor este obtinut de mai multe autovehicule decdt numdrul de
autorizafii taxi rdmase neatribuite, acestea se vor atribui in func(ie de capacitatea cilindricd cea
mai mare, in ordinea descrescdtoare, din grupa respectiv5, vechimea autovehiculului de la data
fabricaliei, clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, in ordine
descrescdtoare.

Art. 15 (l) Procedura de atribuire a autoizaliilor taxi pentru transportul de persoane in
regim de taxi se anunt6 public la sediul Primdriei comunei Albegti, jud.Mureq gi pe pagina de
internet a comunei Albeqti: www.comunaalbesti.ro cu cel pulin 30 de zile inainte de data limita
stabilitd pentru depunerea cererilor de inscriere in procedurS.

(2) Anunful public va cuprinde umdtoarele date privind:
(a) numdrul autorizafiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;
(b) data limitd p6nd la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la procedurd;
(c) solicitanlii cupringi in listele de aqteptare, dacd este cazul;
(d) documentele care trebuiesc depuse;
(e) data anunfErii rezultatului atribuirii;
(0 datala care va fi demarati procedura de eliberare a autoiza[iilor taxi;
(g) criteriile de departajare gi punctajele care se acord6.



Art. 16 (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei
autoriza\ir taxi numai dacd depune la autoritatea de autorrzare o documentalie ce trebuie s[ oon[ind:
a) cerere de participare la procedura de atribuire;
b) copia autorizaliei de transport valabilE;
c) cartea de identitate a autovehiculului in copie sau declaralia pe propria r[spundere ci vtr dejine,
in termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul unui contract de
leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le indeplinegte fiecare pentru oblinerea
punctajelor;
d) declaralie pe proprie rdspundere cd respectd prevederile art. 13 alin.(l)
e) scrisoare de garanfie (in original) in cuantum de 5% din valoarea cu care va fr achrzifionat
fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, incazul in care transportatorul autorizat nu define
autovehiculele necesare la data depunerii declara{iei prevazute la lit. c).

(2) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate cu originalul, de cdtre reprezentantul
transportatorul ui autorizat.

(3) Dosarele intocmite conform alin. (1) vor fi depuse la registratura Primdriei comunei AlbeEti,
judelul Mureq.

Art. 17 (1) Procedura de atribuire a autorizafiilor taxi pentru transportul de persoane in
regim de taxi, constd in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de departajare
prevdzute la alin. (5), pentru fiecare autovehicul precizat in declara(ia pe propria rf,spundere cd este
delinut sau va fi de(inut ca autovehicul nou, utilizat in condiliile legii gi ale prezentului regulament,
declar6ndu-se cAgtigdtoare autovehiculele care au oblinut punctajele cele mai mari, in ordinea
descrescdtoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenliate in ordinea descrescdtoare a capacitdlii
cilindrice a motoarelor.
(2) in cazul in care un transportator autorizat participd la procedura de atribuire cu autovehicule
care urmeazd. sd fie dobdndite, conform declarafiei pe propria rlspundere, acesta va depune la
autoritatea de autorizare o scrisoare de garan(ie in cuantum de 5%o din valoare, pentru fiecare
autovehicul astfel declarat. Garanlia se restituie corespunzdtor pentru fiecare autovehicul dobdndit
in momentul eliberdrii autorizaliei taxi conform prevederilor legii qi ale prezentului regulament.
(3) Dacd in termen de maxim 6 luni de la data atribuirii autorizaliilor transportatorul autorizat
nu solicitd eliberarea autorizaliilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau c[ vor fi
detinute in proprietate ori in temeiul unui contract de leasing, aceste autoriza[ii taxi se retrag Ei se
va retine corespunzdtor garanlia depus6.
(4) In condiliile in care numdrul de autorizalii taxi transport bunuri stabilit a se atribui nu se
eprizeazd, in ultimele 10 zile calendaristice ale fiecdrei luni, transportatorii autorizali se pot inscrie
in lista de agteptare prin depunerea unei cereri insolitd de o documentafie ce trebuie s5 conlini:
a) autorizalia de transport
b) cartea de identitate a autovehiculului sau declaralie pe proprie rdspundere cd are capacitatea
financiard de a deline un numdr de autovehicule, pe tipuri,
c) declaralia pe proprie r6spundere privind indeplinirea criteriilor de departajare sau dovada
indeplinirii acestor criterii;
Dupd expirarea perioadei de depunere a cererilor, se va afiga lista cu transportatorii inscrigi ln listele
de agteptare qi care au fost agreali in vederea autorizdrii in funcJie de punctajul cumulat. in
intervalul de 10 zile de la afigarea listelor se vor primi qi analiza eventualele sesizdri, dupd
solufionarea acestora (sau dupd expirarea termenului, dacd nu s-au inregistrat sesizdri) urmdnd a se

atribui autoriza(iile taxi disponibile, prin incheierea unui proces verbal.
(5) Pentru departajarea solicitanlilor se vor acorda puncte dupd urmdtoarele criterii :

A) Vechimea autovehiculului de la anul fabrica(iei:

a) pdnd la 1 an - 20 puncte

b) intre I gi 2 ani - 18 puncte
c) intre 2 gi 3 ani - 16 puncte
d) intre 3 9i 4 ani - 14 puncte

e) intre 4 qi 5 ani - 12 puncte

0 peste 5 ani - 10 puncte (punctaj necesar la reautorizare)

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:



a) peste euro VI - 20 puncte
b) electric sau hibrid- 20 puncte
c) euro VI - 15 puncte
d) euro V - 10 puncte
e) Euro IV - 5 puncte

C) Volum portbagaj util autovehicul:

a) peste 400 dm3 - 6 puncte

b) intre 300 - 400 dm3 - 3 puncte
c) sub 300 dm3 - 0 puncte

D) Echiparea cu instala{ie pentru aer condi{ionat:

aer condi(ionat - l0 puncte

E) Gradul de protec{ie al pasagerilor:

a) peste 4 airbaguri - 10 puncte

b) intre 3 qi 4 airbaguri - 5 puncte
c) 2airbaguri-0puncte

F) Vechimea in ani de cind transportatorul desflqoarl autorizat activitate de transport in
regim de taxi:

- se acordd 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat ( nu mai devreme de anul
2004);

G) Forma de definere asupra vehiculelor :

a) proprietate - 4puncte
b) leasing-2puncte

H) Posibilitatea asigurlrii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore
pe zi lucrltoare:

a) da-2puncte
b) nu- 1 punct

I) Dotiri suplimentare ale vehiculului:

1. dispozitiv GPS monitorizare - 5 puncte
2. perete despd(itor intre conducStorul auto gi clienti - 10 puncte
3. dispozitiv fi></electronic de inregistrare aprecizdrilor fbcute de client - 5 puncte

(6) Elementele prevdzute la alin. (5) lit. C), D), E) qi I) precum gi culoarea autovehiculului se

vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. in cazul in care aceste date
nu sunt identice cu cele prezentate in declaralia pe proprie rdspundere atribuirea autoriza\iei taxi va
fi anulat6.

(7) Cdnd un transportator autorizat renun{dla una sau mai multe autorizatii taxi, cdnd acestea
se retrag sau c0nd se majoreazd numdrul lor in condiliile legii, autoritatea de autorizare le va atribui
cu prioritate transportatorilor autoriza{i inscriqi in listele de agteptare, prin procedura de atribuire
precizatd. la alin. ( I ).

Art. 18 (1) Atribuirea in gestiune a serviciului de transport mdrfuri qi bunuri in regim de
taxi, in comuna Albeqti, judetul Mureq, se realizeazd dupi anun(ul prevdzut la art. 17 alin. (1), ca
urrnare a depunerii solicitdrilor din partea transportatorilor autoriza[i, conform Art. 19 din Ordinul



35612007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi gi in
regim de inchiriere.

(2) Criteriile minimale care trebuie indeplinite sunt:

a) vechimea autovehiculul nu trebuie sd depdgeascd 10 ani de la data
fabricaliei;

b) gradul de poluare maxim admis.
Art. 19 (1) DupI data limit[ stabiliE pentru depunerea cererilor de participare la

procedura de atribuire aautoriza[iilor taxi, in termen de maxim 10 zile, autoritatea de autorizare
va analiza cererile gi documentele depuse, va aplica criteriile de departajare qi va stabili
transportatorul autorizat cdruia i se va atribui atfiorrza[ta respectivd.
(2) Lista cu autorizaliile taxi atribuite va fi ftcuta publicd la maxim 3 zlle dupd finalizarea
atribuirii prevazutd la alin. (1).
(3) In termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin.(2) se pot depune contesta(ii la Prim[ria
comunei Albeqti, judeful Mureq, privind def,rcienlele semnalate in procedura de atribuire a

autorizaliilor.
(4) Dispoziliile Primarului privind rezolvarea contestaliilor se vor elabora qi trimite
contestatorilor in termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.
(5) Dispozilia Primarului poate ft atacatd" in contencios administrativ in condiliile legii.

Art.20 Transportatorii autorizali care nu au indeplinit punctajul necesar pentru atribuirea
unei autoriza\iitaxr pentru transportul de persoane in regim de taxi se considerd inscriqi de drept, la
cererea lor, in procedurile de atribuire a urmdtoarelor autorizalii taxi disponibile.

Art.2l Atribuirea unei autoriza\ii taxr pentru realizarea serviciului de transport persoane in
regim de taxi se va face in conformitate cu prevederile legale.

Art.22 Atribuirea autoriza(iei taxi sau a copiei conforme se anuleazd gi nu se mai elibereazd
in urmdtoarele cazuri:
a) precizdrile referitoare la autovehiculul prezentat in declaralia pe propria rdspundere nu
corespund cu realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui oblinut la aplicarea punctajelor pentru
criteriile de departaj are precrzate in declarafie;
b) in termen de maxim 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a putut prezenta
documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.

3. Eliberarea autoriza(iilor taxi

Art. 23 (1) Autorizatra taxi se elibereazd de autoritatea de autorizare dupd depunerea
urmdtoarelor documente :

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaliei taxi
respective

b) autorizalia de transport;
c) certificatul de inregistrarela Oficiul Nalional al Registrului Comerlului;
d) certificatul de inmatriculare cu I.T.P. taxi valabild Ei cartea de identitate a

autovehiculului din care s5 rezulte cd acesta este delinut in proprietate sau contractul de

leasing pentru autovehiculul delinut in temeiul unui contract de leasing;
e) certificatul de agreare, valabil, emis de RAR;

0 declaratia pe proprie r6spundere privind indeplinirea criteriilor de departajare sau dovada
indeplinirii acestor criterii;
g) declara{ia pe propria r[spundere privind modul in care taximetristul primegte comanda
taxi, qi num6rul de telefon la care poate fi apelat;
h) asigurarea pasagerilor qi bagajelor;
i) contractele de muncd pentru conducdtorii auto angaja\i, in numdr cel pu(in egal cu
numdrul de autorizalii taxi obtinute, insolite de REVISAL
j) certificatul de atestare profesionalS, valabil al conducdtorului auto

k) dovada achitArii taxei de eliberare a atl;.oriza\iei taxi.
Documentele se vor prezenta in copie qi se vor depune, la sediul autoritAli de autorizare din

cadrul Primdriei comunei Albeqti, judelul Mureq.
(2) Criteriile de evaluare ale autovehiculului pentru care se solicitd eliberarea autorizatiei

taxi sunt cele prevazute la art.l7 alin.5.



(3) Modelul autorizafiei taxi este prevdzut in Anexa nr. 3
Art.24 (l) Autorizalia taxi se elibereazd odatd cu doud ecusoane care au acelaqi termen de

valabilitate cu aceasta.

Ecusoanele vor conline obligatoriu urmdtoarele:
a) Localitatea gi judelul de autorizare - ALBE$TI, MURES;
b) Stema comunei Albeqti
c) tipul transportului respectiv
d) termenul de valabilitate al autorizafiei taxi
e) numdrul de ordine al autorizaliei taxi, astfel cum a fost atribuit conform registrului special;

0 numdrul de circulalie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autoriza\iataxi .

Ecusoanele nu vor fi detaqabile qi vor executate din material rezistent la qocuri mecanice,
spaldri cu presiune mare, la intemperii gi expunere la soare.

(3) Ecusoanele aplicate pe portierele din spate ale autovehiculelor care executd servicii de
transport in regim de taxi vor conline urmdtoarele date:
- stema comunei Albeqti
- numdrul autoriza(iei taxi gi perioada de valabilitate a acesteia
- numdrul de inmatriculare al autovehiculului.

(4) Montarea Ei demontarea ecusoanelor taxi se va realiza de cdtre transportatorul autorizat
(5) Forma qi dimensiunile ecusoanelor sunt prevdzute in Anexa nr.5
Art. 25 Orice modificare a uneia sau a mai multor condilii care au stat la baza acorddrn

autorizaJiei taxi se va comunica prin declaratie pe propria rdspundere a transportatorului autorizat,
inaintatd autoritAlii de autorizare, in maximum 30 de zile de la data modificdrilor respective.
Nerespectarea acestei condilii duce la suspendarea autoriza[iei taxi pentru o perioadd de 1-3 luni.

4. Verificarea qi vizarea anuall a autorizatiei taxi

Art. 26 (1) Verificarea anuald a autoriza[iilor taxi se rcalizeazd, de cdtre autoritatea de
autorizare, pe baza documentaliei depuse de cdtre transportatorul autorizat cu cel pulin 30 de
zile inainte de expirarea anului. Dep[qirea termenului de valabilitate cu mai mult de 30 de zile
duce la suspendarea autorizafiei taxi.
(2) Verificarea anuald se face de cdtre autoritatea de autorizare dupd
depunerea urmdtoarelor documente :

a) cererea transportatorului pentru vizarea autorizaliei taxi respective
b) certihcatul de inmatriculare cu I.T.P. taxi valabilS qi cartea de identitate a autovehiculului din

care s5 rezulte cd acesta este definut in proprietate sau contractul de leasing, pentru
autovehiculul delinut in temeiul unui contract de leasing;

c) certihcatul de agreare, valabil, emis de RAR
d) declaralie numdr de telefon la care se primesc apeluri
e) asigurarea pasagerilor gi bagajelor;

D contractele de muncd pentru conducdtorii auto angaja[i, insolite de REVISAL
g) certificatul de atestare profesional6, valabil al conducdtorului auto
h) certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite qi Taxe al Primdriei comunei Albeqti

pentru operatorul de transport Ei pentru fiecare conducdtor auto angajat, din care si rezulte cd
transportatorul autorizat qi conducdtorul auto nu au datorii la bugetul local la data de 31

decembrie qi in care sd figureze autovehiculul pentru care se elibereazd, a:utoriza\ta taxi (cu
exceplia autovehiculului delinut in temeiul unui contract de leasing operalional);

i) dovada achitdrii taxei de vizd a autorizaliei taxi.
j) Declaralie pe propria rdspundere din care sd reiasd c[ in ultimele 12luni nu a avut intreruperi

sau incetiri nejustificate de activitate
(3) Dosarele intocmite in vederea verificlrii qi vizdrii autoriza{iei vor fi depuse de cdtre

transportatori la sediul autoritAlii de autorizare din cadrul Primdriei comunei AlbeEti, judelul Mureq.
(4) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de c[tre titulatul autoriza{iei taxi.

(5) Transportatorul autorizat are obligafia ca la verificarea anual5 a

autorizaliei de taxi s6 inlocuiascd autovehiculul definut, dacd acesta are o
vechime de 10 ani de la anul fabricafiei. Nerespectarea acestei condilii duce la suspendarea
autorrzaliei taxi pentru o perioadd de 1-3 luni. Autoritatea de transport poate prelungi
suspendarea, cu o perioaddidenticd cu cea iniliald.



(6) Neprezentarea p6nd la expirarea perioadei de suspendare duce la anularea autorizaliei .

(7) Operatorul de transport in regim de taxi delindtor al unui autovehicul care nu are culoarea
galben pe plafonul acestuia, nu are inscrip{iondrile prevlzute de Legea nr. 38/2003 qi are pdrli ale
caroseriei ce prezintd deterior[ri va fi obligat ca in termen de 30 de zile sI remedieze situafia, in caz
contrar autoriza\ia va fi 

^suspendati 
pentru o perioadl de o lund sau se va prelungi suspendarea pani

la remedierea situaliei. In situalia in care autovehiculul a fost implicat intr-un eveniment rutier in
urma cdruia i-a fost afectatd funclionalitatea sau prezintd, deteriordri ale caroseriei, in baza actelor
doveditoare beneficiazd de prelungirea termenului de verificare anuald pdnd la remedierea situaliei,
cu obligalia informdrii asupra duratei de timp necesare frnalizdrii reparafiilor.

Capitolul IV

Procedura de incheiere a contractelor de atribuire in gestiune delegatl
a serviciului de transport in regim de taxi

Art. 27 (1) Serviciul de transport in regim de taxi in comuna Al-beqti, judelul Mureg, se

atribuie in gestiune delegatS, prin contract de atribuire, de cdtre autoritatea de autorizare,
transportatorilor autorizali,pebaza autorizaliei de transport corespunzdtoare, emisd de cdtre aceasta,
precum gi pe baza numdrului de autorizatii taxi definute. Modelul contractului de atribuire este
previzut in Anexa nr. 1

(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate condiliile in care se

desfdqoard serviciul de transport concesionat, pe baza autoriza{iilor taxi atribuite fiecdrui
transportator autorizat, pentru autovehiculele delinute qi utilizate conform prevederilor legii gi ale
prezentului regulament.

(3) Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un
autovehicul detinut este autorizafia taxi, eliberatd pentru aceasta, in condiliile legii qi a prezentului
regulament.

(4) Odatd cu finalizarea procedurii de eliberare a autoriza{iilor taxi se demareazd
procedura de incheiere a contractelor de atribuire in gestiune delegatd a serviciului de transport in
regim de taxi, care se reahzeazd pe baza tuturor autoriza(iilor taxi oblinute prin procedura de
atribuire sau prin alte proceduri prevdzute de lege.

Contractul de atribuire in gestiune delegatd se incheie pentru o perioadd egald cu(s)
durata maximd a valabilitdlii autorizaliilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.

(6) Dacd pe parcursul derularii contractului de atribuire transportatorul autorrzat obline alte
autorizatii taxi, acestea vor fi incluse in contract prin act adilional, nemodificdndu-se durata
contractului.

(7) Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit, pentru autorizafiile taxi a cf,ror
valabilitate nu a expirat, durata contractului reinnoit fiind egald cu cea mai mare duratd de

valabilitate a unei autorizalii definute, dar nu mai mare de 5 ani.
(8) Contractul de atribuire in gestiune va confine :

1. lista cu autorizafiile taxi, cu precizarea numerelor de ordine gi a termenelor de valabilitate a

acestora;
2. drepturile qi obligatiile parfilor

(9) Unui transportator autorizat care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a

incheia cu terfi contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
(10) Un contract de atribuire se reziliazd in urmdtoarele cazuri:

a) a fost retrasd autorizalia de transport a transportatorului autorrzat;
b) au fost retrase toate autorizaliile taxi care au fdcut obiectul contractului;
c) conform prevederilor contractului;
d) in cazul in care clauzele sau una din clauzele contractuale au fost inc6lcate de trei ori.

(11) Drepturile qi obliga(iile transportatorilor autorizafi cdrora li se atribuie in gestiune
delegatd executarea serviciului de transport in regim de taxi sunt prevdzute in contractele de
atribuire in gestiune delegat[.
(12\ Cesionarea parfiald sau total6, dupd, caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a

gestiunii serviciului de transport taxi de cdtre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor
transportatori nu este admisd dec6t dacd are loc una dintre urm5toarele operaliuni:



a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dAnd nagtere unui nou
transportator;
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, d6nd naqtere unor noi transportatori;
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunfd la una sau mai multe autorizafii taxi, in
favoarea unor angajafi ai acestuia) care dovedesc cf, au dobdndit calitatea de transportator autorizat
in regim de taxi, d6nd naqtere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupd caz;
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoanf, fizicd autorizatd, intreprindere
individuald sau o asocia(ie familiali autorizatd care se transformd intr-o persoani juridicd, ddnd
nagtere unui nou transportator.

(13) Ca urmare a infiin![rii noilor transportatori in urma uneia dintre operaliunile
prevdzute la alin. (12) autoritatea de attorizare va comasa sau distribui corespunzf,tor autoriza(iile
taxi, delinute de operatorii iniliali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, intre
transportatorii iniliali qi transportatorii nou infiintafi, dupd caz, in raport cu numdrul autovehiculelor
care au fost preluate sau cedate intre titularii contractelor gi transporatorii nou-infiinfa]i.

A. In cazul in care titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, ddnd

naqtere unui nou transportator, pentru comasarea autorizafiilor
Taxi se vor parcurge urmdtoarele etape:
Etapa I: Autorizarea transportatorului nou infiinlat la Oficiul Nalional al Registrului Comerlului,
rezlu,ltat din fuziune, se face pe baza documentelor prevdzute la Cap.II , art. 3 din prezentul

regulament.

Etapa II: Depunerea documentaliei in vederea eliberdrii autorizalnlor taxi oblinute in urma

comasdrii se face in termen de cel mult 6 luni de la data fuziondrii, pebaza documentelor prevdzute

la Cap.III, art. 23, pentru autovehicule care nu depdqesc vechimea de 10 ani de la anul fabricaliei,
dupd parcurgerea etapelor precizate mai sus Ei a depunerii urmdtoarelor documente:

a) autorizaliile de transport, in original;
b) contractele de atribuire in gestiune delegatd, in original;
c) autorizafiile taxi in original ;

d) acordul societSjii de leasing in cazul in care autovehiculele sunt delinute in temeiul unui
contract de leasing;

B. in cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dAnd naqtere unor noi
transportatori, pentru distribuirea autorizafiilor taxi se vor parcurge urmitoarele etape:

Etapa I: Autorizarea transportatorilor nou infiinlati la Oficiul Nafional al Registrului Cornerfului,
rezultagi din divizare, se face pe baza documentelor prevdzute la Cap.II , art. 3 din prezentul

regulament.

Etapa. II: Depunerea documentaliei in vederea eliberdrii autorizafiilor taxi oblinute in urma

distribuirii se face in termen de cel mult 6 luni de la data dlrzdriipebaza documentelor prevdzute

la Cap.lII, art. 23, pentru autovehicule care nu depdqesc vechimea de 10 ani de la anul fabricafiei,
dupd parcurgerea etapelor precizate mai sus qi a depunerii urmdtoarelor documente:

a) autorizafiile de transport, in original;
b) contractele de atribuire in gestiune delegat[, in original;
c) autorizaliile taxi in original ;

d) acordul societdtii de leasing in cazul in care autovehiculele sunt de{inute in temeiul unui
contract de leasing

C. in cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii renunfi la una sau mai multe
autorizalii taxi in favoarea unor angajali ai acestuia, care dovedesc cd au dobAndit calitatea de

transportator autorizat in regim de taxi, ddnd naqtere astfel unuia sau mai multor transportatori,
dupd caz, pentru distribuirea autorizaliilor taxi se vor parcurge urmdtoarele etape:

Etapa I: infiinlarea noului transportator la Oficiul Nafional al Registrului Comerlului ca persoand
j uridicd/persoand frzicd,, dupl caz
Etapa II: Autorizarea transportatorului nou infiinlat la Oficiul Nafional al Registrului
Comerlului pebaza documentelor prevdzute la Cap.II, art.3
din prezentul regulament.



Etapa III : Se va depune o documentalie ce trebuie sd confin6:
a) cererea de renunfarela autorizafia taxi, a transportatorului;
b) certificatul de inregistare qi certificatul constatator al transportatorului autorizat care cedeazd,

attorizatialautorizaliile taxi, eliberat de cdtre Oficiul Nalional al Registrului Comerlului, in
conformitate cu prevederile Legii nr.2611990 privind Registrul Comerfului;
c) contractul de munci al angajatului in favoarea cdruia transportatorul autorizat cedeazd
autorrza\ia, din care sd reiasd cd este angajat de minim 3 luni in cadrul societdlii respective, insof it
de Revisal;
d) atestatul profesional al angajatului;
e) certificatul de inregistrare al noului transportator autorizat
P.F.A./I.F./1.1./S.C. qi certificatul constatator eliberate de cdtre Oficiul Nalional al Registrului
Comerlului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 2611990, din care s5 reiasd cd angajatul in
favoarea cdruia se cedeazd autoriza[ia este persoandfrzicit autoizatd, membru al intreprinderii
familiale sau asociat unic, dupd caz (transportator - cod CAEN a%D;
0 autorizatia/autorizafiiletaxicedatd/cedate,inoriginal;
g) certificat fiscal de la Compartimentul Impozite gi taxe al Primdriei comunei Albeqti, din care
sd rezulte cd transportatorul autorizat care cedeaz[ autorizalia taxi nu are datorii la bugetul l,rcal
h) cazierul fiscal al transportatorului care cedeazdautoriza[ra taxi

Etapa IV : Depunerea documenta{iei in vederea eliberdrii autorizaliilor taxi oblinute in
urma distribuirii acestora se face in termen de cel mult 6 luni de la data ceddrii autorizaliei pe

baza documentelor prevdzute la Cap.III, art. 23, pentru autovehicule care nu depf,Eesc

vechimea de 10 ani de la anul fabricaliei.
D. in cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoanf, fiz:icd,

attorrzatd, intreprindere individuald sau o intreprindere familial[ autorizatd care se transformd

intr-o persoand juridicd, ddnd naqtere unui nou transportator, pentru distribuirea autorizaliei
taxi se vor parcurge urmdtoarele etape:

Etapa I. infiinlarea noului transportator la Oficiul Nafional al Registrului Come(ului ca lrersoand
juridic6, in care transportatorul autorizat persoand frzicd" este asociat

Etapa II: Autorizarea transportatorului nou infiinlat la Oficiul Nafional al Registrului
Comerlului pebaza documentelor prevdzute la cap.Il , Art. 3 din prezentul regulament.

Etapa III: ln vederea efectudrii distribuirii autorizafiei se va depune o documentalie ce trebuie

sd con!in6:

a) cererea de transformare a persoanei fizice attortzate

b) copia certificatului de inregistrare al persoanei frzice, eliberat de Oficiul Nalional al

Registrului Comerfului

c) contractul de atribuire in gestiune delegatd, in original

d) autorizalia de transport Ei autorizatia taxi, in original

e) copia autorizafiei de transport a noului transportator autorizat

0 certificat fiscal de la Compartimentul Taxe qi Impozite al Primdriei comunei ALbeEti, din care
sd rezulte cd transportatorul autorizat persoan[ frzicd nu are datorii la bugetul local
g) cazierul fiscal al transportatorului persoand frzicd,
Etapa IV: Depunerea documentaliei in vederea eliberarii autorizaliilor taxi oblinute in urma

distribuirii acestora se face in termen

de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii de transformare,pebaza
documentelor prevdzute la Cap.III, art.23, pentru autovehicule care nu depSgesc vechimea cle

10 ani de la anul fabricaliei.
Documentele se vor prezenta in original qi se vor depune in copie, dupd, caz.

(14) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de cdtre solicitant.
(15) Dosarele intocmite conform vor fi depuse la sediul autoritAfli de autorizare din cadrul

Primiriei comunei AlbeEti, judelul Mureq.
(16) Contractele de atribuire inifiale se pot rezllia in urma procedurii prevdzute la alin.(12),

intrucdt autorizaliile taxi in urma comasdrii sau distribuirii nu mai fac obiectul contractului ini1ial.



(17) Pe baza autorizafiilor taxi oblinute de fiecare transportator ca urmare a aplicarii
prevederilor alin.(l2), contractele de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzdtor de

autoritatea de autorizare, transportatorilor rezultali in urma derulf,rii operaliunilor prevf,zute la alin.
(13), in interiorul aceluiagi termen de valabilitate a contractului/contractelor inilial/iniliale.

(18) O autorizalie taxi care a fost suspendatf, nu poate fi supusd procedurii de cesionare.
Art. 28 Transportatorul nou autorizat poate obline una sau mai multe autorizalii taxi o

singurd datd.

CAP.V PRELUNGIREA AUTORIZATIEI TAXI $I MODIFICAREA AUTORIZATIEI
TAXI

PRELUNGIREA AUTORIZATIEI TAXI

Art.29 (l) O autoriza\ie taxi delinutd pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru
5 ani, cu menfinerea obligatorie a aceluiagi numdr de ordine, numai dacd la data cererii sunt
indeplinite, dupd, caz, urmdtoarele condilii :

a) autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizafiei taxi sau a copiei conforme nu
depdqeqte vechimea de l0 ani de la anul fabricaJiei qi este de{inut cu titlu de proprietate sau in
temeiul unui contract de leasing,

b) sunt respectate prevederile art. 30 din prezentul regulament, dacf, se inlocuieqte autovehiculul
taxi ca urmare a prelungirii autorizaliei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorrzalia de transport sau nu i s-a suspendat
autorizafia taxi respectivd in ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi este in termen
de valabilitate gi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuireur;

e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidenlele contabile venitul brut realizat din
transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele fumizate din memoria fiscald a aparatelor de

taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicitl prelungirea autorizaliilor taxi.
in vederea prelungirii autorizaliei de taxi transportatorul autorizat(2)

va depune la autoritatea de autorizare, o documentalie ce trebuie sd continf,:
a) cererea transportatorului pentru prelungirea autorizaliei taxi respective
b) autoriza\ia de transport;
c) certificatul de inregistrare la Oficiul Na{ional al Registrului Come(ului;
d) certificatul de inmatriculare cu I.T.P. taxi valabil Ei cartea de identitate a autovehiculului din
care sd rezulte cd acesta este delinut in proprietate sau contractul de leasing pentru autor,'ehiculul
definut in temeiul unui contract de leasing;
e) certificatului de agreare emis de RAR;

D declaratia pe proprie rdspundere privind indeplinirea criteriilor de departajare sau dovada
indeplinirii acestor criterii;
g) declaralie cu privire la numdrul de telefon lacare poate fi apelat pentru primirea comenzilor;
h) asigurarea pasagerilor gi bagajelor;
i) contractele de muncS pentru conducltorii auto angaja[i, insolite de REVISAL
j) certificatul de atestare profesionald, valabil al conducdtorului auto ;

k) certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite gi Taxe al Primdriei comunei Albeqti,
judelul Mureq pentru operatorul de transport qi pentru fiecare conducf,tor auto angajat, ditr care sd

rezulte cI transportatorul autorizat gi conducdtorul auto nu au datorii la bugetul local qi in care sd

figureze autovehiculul pentru care se elibereazd autorizalia taxi (cu excep{ia autovehiculului delinut
in temeiul unui contract de leasing operalional);
l) Dovada cd transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidenlele contabile venitul brut
realizat din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele fumizate din memoria fiscald a

aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicitd prelungirea attorizaliilor taxi, semnati
qi gtampilatd de citre contabilul care este angajat sau contractat al transportatorului irutorizat
respectiv declarafiile depuse la ANAF.
m) dovada achitarii taxei de prelungire a autoriza[iei taxi

(3) Dosarele intocmite in condiliile alin.(2) vor fi depuse de citre transportatori la sediul
autoriEtii de autorizare din cadrul Primdriei comunei Albesti, judelul Mureq.



(4) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de cdtre reprezentantul
transportatorului autorizat.

(5) Criteriile de evaluare ale autovehiculului pentru care se solicitf, prelungirea autorizatiei
taxi sunt cele prevdzute la art. Art. 23 dinprezentul regulament

(6) in cazul in care transportatorul autorizatnu a solicitat prelungirea autorizalie de taxi qi a
depdqit termenul de valabilitate cu mai mult de 30 de zile, autorizatia de taxi se retrage.

(7) In situalia in care autovehiculul a fost implicat intr-un eveniment rutier in urma cf,ruia i-a
fost afectatl funclionalitatea sau prezintd deteriordri ale caroseriei, in baza actelor doveditoare

beneficiazd de prelungirea termenului de verificare anualS p6ni la remedierea situafiei, cu obligalia
informirii asupra duratei de timp necesare finalizarii reparafiilor.

MODIFICARE,A AUTORIZATIEI TAXI

Art. 30 (1) Transportatorul attorizat poate s[ igi inlocuiascd, la cerere, autovehiculul
delinut, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing pentru care a oblinut o
autoriza(ie taxi, dupd caz, cLL un alt autovehicul delinut in aceleaqi condilii.

(2) Autovehiculul inlocuitor trebuie sd indeplineasc[ urmdtoarele condilii :

a) sd indeplineascd cel pulin acelaqi punctaj ca autovehiculul inlocuit, respectdndu-se criteriile
de departajare prevdzute la art. 23 alin. (2) din prezentul regulament.

b) sd aibd vechimea de la anul fabricaliei cel mult egal6 cu vechimea autovehiculului inlocuit,
dar nu mai mult de l0 ani;

c) sd aibd plafonul de culoarea galben.
(3) Un autovehicul poate fi inlocuit in urmdtoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datoritd uzurii frzice, morale, deteriordrii sau furtului;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost instrdinat;
d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai micd gi obline un punctaj superior pentru criteriile

de departajare pe care le indeplineqte.
(4) Modificareaarttoriza\iei taxi serealizeazdpebazaunei documentalii care trebuie sd

con!in6:
a) cererea transportatorului autorizat pentru inlocuirea autovehiculului in care se preciz,eazd

motivul inlocuirii ;

b) a:utorizafia de transport sau certificatul de inregistrare la Oficiul Nalional al Registrului
Comertului, in cazul serviciului de inchiriere;

c) autorizalia taxi in original gi setul de ecusoane corespunzdtor (dacd este cazul);
d) certihcatul de inmatriculare cu I.T.P. taxi valabil qi cartea de identitate a autovehiculului

definut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
e) certificatul de agreare valabil, in cazul autovehiculelor utilizate pentru transportul in regim

de taxi;

0 Declaralia pe propria rdspundere privind modul in care urmeazd a se primi comanda,

inclusiv menlionarea numdrului de telefon;
g) asigurarea pasagerilor gi bagajelor;
h) contractul de muncd pentru conducdtorul auto angajal, insolit de REVISAL, in cazul

transportului in regim de taxi, dacd autovehiculul taxi este condus qi de altd persoanii decdt

titularul aut or iza\iei
i) certificatul de atestare profesionald, valabil al conducltorului auto, in cazul transportului in

regim de taxi
j) certificat de atestare fiscal6, eliberat de Compartimentul impozite qi taxe-transport public din

cadrul Primdriei comunei Albeqti, din care sd rezulte cd transportatorul autorizat Ei

conducdtorul auto nu au datorii la bugetul local qi in care sd figureze autovehiculul pentru

care se ehbereazd, autorrza[ra taxi cu excep]ia autovehiculului de{inut in temeiul unui
contract de leasing operafional);

k) dovada achitarii taxei de modificare a autoriza\iei taxi. Documentele se vor
prezenta in copie certificatd "conform cu originalul" de cdtre reprezentantul
transportatorului.

(5) Dosarele intocmite in condiliile alin.(3) vor fi depuse de cdtre transportatori la
registratura Primdriei comunei AlbeEti.



(6) Autorizatia taxi modificati se

dupd caz.
(7) Transportatorul autorizateste

autorizaJiei, taxi in termen de 30 de

modificarea.

elibereazd impreund cu setul de ecusoane corespunzdtor,

obligat sd depund documentele, in vederea modificdrii
zile calendaristice din momentul in care a intervenit

(S) Dacd se depdgeqte termenul prev[zut la pct. (7) autoriza[ia taxi se suspendS pentru o

perioaddde 1-3 luni.

CAP. VI SUSPENDARBA AUTORIZATIEI TAXI

Art. 31 (1) Autorizalia taxi poate fi suspendatd odatd cu ecusoanele aferente, pentru 1-3

luni, in urmdtoarele cazuri'.

a) nu mai este indeplinitd cel pulin una dintre condi[iile atribuirii documentului;

b) a expirat valabilitatea inspecliei tehnice periodice ;

c) suniincAlcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavortzeazd

clientul sau care vizeazd evaziunea fiscald;

d) au fost incdlcate obligaliile prevdzute in contractul de atribuire in gestiune a serviciului

f1 plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizatpebazabonului client

eliberat corespunzitor;
g) transportul se efectueazdfrrd"documentele de platd obligatorii, in cazul transportului in

regim de inchiriere;
h) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri,

insemne .uu ui...orii dec6t cele stabilite de lege qi de prezentul regulament;

i) nu sunt respectate prevederile art. 3 alin. (2), art. 25, att.26 alin. (5)'

art. 49 alin. (2) din prezentul regulament.
j) dac6 se execut6-activitatea de transport in regim de taxi lard a avea aparatul de taxat ;i
1u-pu taxi in funcliune pentru pozilia de operare respectivd

k)alte situalii prevdzute de prezentul regulament

(2) pentru trei sancliuni contraven{ionale aplicate aceluiaEi conduc6tor auto intr-o perioad[

de 6 luni, indiferent la ce angajator igi desfbqoard activitatea, sancfiuni aplicate pentru incdlcarea

prevederilor prezentei hotdrari, a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi 9i in regim

de inchiriere cu modific6rile gi cbmpletirile ulterioare, OUG 19512002 republicat5, privind

circulalia pe drumurile publice, altele decdt cele precizate la Art. 31, alin (1), din prezentul

regulament.
(3)Transportatorul titular al autorizafiei taxi va fi notif,rcat de cdtre autoritatea de aulorizare la

fiecare sancliune aplicatd conducdtorului auto in baza procesului verbal de constatare a

contravenliei intocmii Ei comunicat autoritdlii de autorizare, de cdtre organul constatator.

(4) tn cazul suspendarii, transportatorul autorizateste obligat sd predea la autoritatea de

autorizare attorizaliataxi in original gi cele 2 ecusoane'

(5) Suspendarea autorizalrei taxi se face prin Dispozi{ie de Primar.

(Oi Transportatorul autorizat vaprezenta raportul fiscal din care sd reiasd cI nu a avut

activitate pe perioada suspenddrii'

5. RETRAGEREA AUTORIZATIEI TAXI

Art.32 - (1) Autorizaliataxi poate fi retrasd in urmdtoarele cazuri:

a) in cazurile prev6zute la art. 12 alin. (3) li la art. 14^3 alin. (a) din Legea 3812003 privind

transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere cu modificSrile gi completlrile ulterioare;

b) a fost obtinutd pebazaunor documente false;

c) dacdafost relinutd de doud ori in 12 luni consecutive;

d-) dacd activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusd

in mod nejustificat, total sau pa4ial, fafd de prevederile contractului de atribuire in gestiune,

timp de 6 luni, respectiv
12 luni consecutive, dupd cum rezultd din rapoartele memoriei fiscale depuse;

e) autoriza\iataxi qi/sau ecusonul, dupdcaz, au fost incredin{ate sau utilizate de alt

autovehicul decAt cel pentru care au fost atribuite;
f) daci transportatorul executd activitate de transport pe perioada in



care autorizafia taxi este refinutd sau suspendatd;

g) dacl taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de cdtre defindtorul legal al autorizaliei

taxi;
h) in cazul in care conducltorul auto nu de(ine atestat profesional sau atestatul oblinut are

valabilitatea dep6qit6;

i) la cerere;
jj in cazul in care din raportul fiscal, conform art.3l alin. (6), reiese cd pe perioada suspenddrii

transportatorul autorizat a prestat activitatea cu autovehiculul respectiv;

k) cdnd organele fiscale attorizate constatd abateri repetate in ceea ce priveqte utilizarca

defectuoasd a aparatului de taxat in scopul evaziunii fiscale;

l) in cazul implicarii taxiului in mod deliberat, direct sau indirect, in activit[]i cu catactet

infraclional sau alte acte antisociale;

m) la a treia suspendare a autortza\rei taxi in decurs de 2 ani consecutivi;

n) in alte situalii prevazute de prezentul regulament Ei de Legea nr. 38/2003 privind transportul in

regim de taxi qi in regim de inchiriere cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

(Z) in cazul retragerii autorizatiei taxi transportatorul autorizat este obligat sd predea la

autoritatea de autorizare autorizafia taxi in original si cele 2 ecusoane.

(3) Retragerea autorizaliei taxi se face prin Dispozifie de Primar.

(4i Autorlzafiile taxi ..i.ur" vor fi atribuite, in cazul disponibilizdrii unor autoriza!1i taxi sub

numdrul stabilit la art.10 alin. (1)

Capitolul VII
Activitatea de disPecerat

l. Autorizarea activiti(ii de dispecerat taxi pe raza comunei Albeqti, jude{ul Mureq

Art. 33 (1) Activitatea de dispecerat taxi in comuna Albeqti, judeful MureE poate fi

executatd de cdtre orice persoand juridicd, denumita in continuare dispecerat, autorizatd de

autoritatea din cadrul primdriei comunei Albeqti, in condiliile legii qi ale prezentului regulament .

(2) Dispeceratele taxi autorizate de citre autoritatea de autorizare din cadrul Primdriei

comunei Albeqti, au dreptul sE ofere servicii de dispecerizare numai pe bazd de contract de

servicii gi numai transporiatorilor autorizali care iqi desfaqoard activitatea in comuna AlbeEti, pe

bazaautorizaliilor taxi emise de aceeaqi autoritate de autorizare.

(3) Asigurarea dispecerizdrii serviciului de transport persoane in regim de taxi este in

sarcina transportatorului autorizat.
(4) avana in vedere prevederile art.15 alin.6 din Legea nr.38/2003 privind transportul in

iegim de taxi ;i in regim de inchiriere, in comuna Albeqti, serviciul de dispecerizare taxi nu este

obligatoriu.
Art:34 (l) Autorizalia de dispecerat taxi se poate obline pebaza depunerii urmdtoarelor

documente:
a) certificatul de inmatriculare la Oficiul Nafional al Registrului Comerlului qi certificatul

constatator eliberat de c6tre Oficiul Nalional al Registrului Comerlului, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 2611990;
t) declaralie pe proprie rdspundere a persoanei desemnate sa administreze, c[ dispecerettul de]ine

baza tehnica necesaia, stalia de emisie recep{ie, frecven[d radio protejatd, personalul autorizat qi

spaliile necesare;

c) 
-certificatul 

de operator radiotelefonist al angajalilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea in

domeniul comunicafiilor;
d) contractul de muncl al operatorului radiotelefonist, insolit de REVISAL;

"i licenla de utilizare a frecvenlelor radioelectrice, eliberatl de cdtre autoritatea in domeniu;

i certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite gi Taxe al Primdriei comunei Albeqti din

care s6 reiasd cd operatorul nu are datorii la bugetul local

g) dovada achitarii taxei de eliberare aautorizafiei de dispecerat taxi

Documentele se vor prezenta in original Ei se vor depune in copie.

(Z) Dosarele intocmite in vederea autorizdrii vor fi depuse de cdtre transportatori la

registratura Primiriei comunei AlbeEti.



(3) Toate copiile solicitate se certific[ pentru conformitate, de citre persoana imputerrricitd de

solicitant.
Art. 35 Autoriza\iade dispecerat taxi se elibereaz6 pentru o perioadd de 5 ani, fiind valabila

cu vizf, anuald, cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioada de 5 ani in aceleaqi condilii ca la

emitere, gi este valabild numai pe raza comunei AlbeEti.
(1) Pentru ytzareaanuala aautorizaliei de dispecerat taxi se vor

documente:
a) cererea

b) dovadapldlii taxei devizd;
c) licenla de utilizare a frecvenlelor radioelectrice, eliberatd de cdtre

prezenta urmdtoarele

sd excludd orice tratament discriminatoriu aplicat

orice tendinld monopolist[, de control al pielei 9i de

autoritatea in domeniu.

dacd este cazul;
d) certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite qi Taxe din care sd reiasd cd

operatorul nu are datorii la bugetul local
(Z) Dosarele intocmite in vederea autorizdrii vor fi depuse de citre transportatori la sediul

autoritdlii de autorizare din cadrul Primdriei comunei Albe;ti.
(3) Toate copiile solicitate se certificd pentru conformitate, de cdtre solicitant.

(4\ Depdgiiea termenului de vizare anuald cu mai mult de 30 de zile duce la suspendarea

autorizafiei de dispecerat taxi pe o perioadd de 1 lun6.

(5) Neprezentarea pAnS la expirarea perioadei de suspendare duce la anularea autorizaliei de

dispecerat taxi.
(6) in cazul transportului

optional6.
de mdrfuri sau bunuri in regim de taxi, asigurarea dispecerizarii este

Art. 36 Contractul de dispecerizarc trebuie

transportatori lor autoriza\r de serviti, precum gi

eliminare a concuren{ei.
Art. 37 Autoriza{ia pentru activitatea de dispecerat taxi in comuna Albe;ti va fi retrasf, de

c[tre emitent in urmdtoarele cazurt'.

a) autoriza\iaa fost eliberatd pebazaunor documente false sau neconforne cu realitatea;

b) nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveqte taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenld a

acestora;
d) dispeceratul deserveqte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizalii taxi sau delin

autorizafii taxi atribuite de autoritAtile de autorizare ale altor localit6{i;

e) dispeceratul deservegte autovehicule care realizeazdtransporturi in regim de inchiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autoriza(i deservi{i practicarea unor tarife destinate

controlului piefei gi elimindrii concurenfei;
g) Ia cerere

Capitolul VIII
TA1E $I TARIFE PRMND TRANSPORTUL iN nrCru DE TAXI

Art. 38 (1) Taxa reprezentAnd eliberarea autorizafiei de transport persoane/bunuri in regim de taxi

este in valoare de 100 de lei.
(2) Taxa reprezentdnd eliberarea autorizatiei taxi este in valoare de 100

de lei.
(3) Taxa reprezentdndvizareaautorizaliei de transport persoane/bunuri in regim <le taxi

este in valoare de 25 de lei.
(4) Taxa reprezent6nd verificarea qi vizarea anuald aautoriza\iei de taxi este in valoare de

25 de lei.
(5) Taxa reprezentdnd eliberarea autorizaliei de dispecerat este in valoare de 1OCt de lei.

(6) Taxa reprezentdndyizareaautorizaliei de dispecerat este in valoare de 50 de lei'

(7) in cazul pierderii, furtului, deteriordrii autorizaliei de transport persoane/bunuri in

regim de taxi^se elibereazd.o alt6 autorizalie Ei se achita o taxa de 100 de lei.

(8) in urma modificdrii uneia sau a mai multor condilii care au stat la baza acorddrii

autorizaliei de transport persoane/bunuri in regim de taxi se elibereazd o altd autorizatie si se achita

o taxa de 25 de lei.



(9) in cazul pierderii, furtului, deteriorlrii autorizafiei taxi se elibereazd, o altd autotiza\te

qi se achita o taxd de 100 lei .

(10) Ecusoanele se achitd de transportator,la valoarea de achizilie a acestora.

Art. 39 a).in cazul transportului public local de persoane sau bunuri in regim de taxi, se

utilizeazd tariful simplu, respectiv urmdtoarele tarife, definite conform Art. 48, lit. a) din Legea

3glZO03 privind transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, cu modificirile gi complet[rile

ulterioare :

a) tariful de pornire (lei);
b) tariful de distan{[ (lei/km);
c) tariful orar ( lei/ord).

a).tarif de pornire (lei)
b).tarif de distanla (lei/km)
c).tariful orar (lei/ora)

a).tarif de pomire (lei)
b).tarif de distan![ (lei/km)
c).tariful orar (lei/ora)

b). in cazul transportului public local de bunuri sau mf,rfuri in regim de taxi, se utthzeazd

tariful simplu, respectiv urmdtoarele tarife, definite conform Legii 3812003 privind transportul in

regim de taxi gi in regim de inchiriere, cu modificdrile qi completirile ulterioare
Minim Maxim

Minim
0

1,30
10,00

0

1,50
15,00

Maxim
3,5 lei
3,50 lei/km
35,00 leilora

2,5lei
3,50 lei/km
35,00 lei/ora

Art. 40 La nivelul comunei Albeqti, judelul Mureq, incep6nd cu data intrdrii in vigoare a

prezentului regulament se vor respecta tarifele maximale de distan!f,, pentru transportul public de

p.rrorru. in regim taxi: tariful de distan!f,, maximal, pe timp de zi (intre orele 6,00-22,00), tariful de

distanld, maximal pe timp de noapte (intre orele 22,00-6,00).

Art. 41 (1) Tariful de noapte nu va fi mai mic decdt tariful de zi, dar nu va fi mai mare decdt cu

pdna la 50% din tariful de zi.
(2) Tariful de exterior nu va fi mai mic decdt tariful de zi, dar nu va fi mai mare decdt

cupdnd la50Yo dintariful dezi.
Lrt.42 (1) Transportatorii autorizati au obligatia de a afiqa valoarea tarifelor de distanfd pe

portierele din fafd ale taxiurilor.
(2) Caracterele cu care vor fi inscrise tarifele pe portier[ vor fi de min.2,5 cm in6lfime/O,5

cm l6!ime, pe fundal galben.
(3) in cazul in care se practicd tariful pe distan![ maxim aprobat de Consiliul Local acesta

se va inscripliona in culoarea roqie.

(4) Inscriplionarea cu denumirea dispeceratului taxi va fi fEcutd qi pe portierele fa16 ale

autovehiculului deasupra inscriplionarii tarifelor.

Capitolul IX
Obliga(iite transportatorilor autoriza(i, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriqtilor qi ale

clien{ilor cu privire la desfEqurarea opera{iunilor de transport in regim de taxi

Art. 43 (1) in vederea realizdrii transportului de persoane, mdrfuri sau bunuri in regim de

taxi, in condilii de siguranld, calitate qi legalitate, transportatorii autoriza\i, dispeceratele taxi,

taximetrigtii qi clienlii trebuie sd respecte obligafiile prevdzute de lege, obligaliile prevdzute in

prezentul regulament precum qi cele prevdzute in contractele de atribuire a gestiunii serviciului, Ei

sd asigure continuitatea serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei..

(2) Principalele obligafii ale transportatorilor autoriza\i conform prevederilor

privind transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, cu modificdrile

ulterioare sunt:
a) sd asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in condilii de legalitate,

siguran{[ gi calitate;
b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decdt in regim de taxi, cu taxiuri agreate 9i

avdnd insemnele de personalizare gi identificare proprii, stabilite de lege qi de prezentul regulament;

Legii 38/2003
qi completdrile



c) sd nu utiliz eze ca taximetrigti conduc6tori auto care nu deJin certihcate de atestare a pregdtirii

profesionale gi care nu corespund prevederilor standardului ocupalional al taximetristului,

inregistrdnd abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

d) sA nu incredinleze, sub nicio form6, conducerea autovehiculului taxi, pentru a reahza

serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului attorizat care este

persoand fizicd sau intreprindere familial[;
e) sa asigure clientului gi celorlalte persoane transportate beneficiul asigur[rii lor, a mirfurilor

sau a bunurilor acestora pe toatd durata transportului;

0 sd asigure posibilitatea ca taximetristul sd poat6 transmite la societate orice informalie

referitoare la intreruperea efectudrii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranla

transportului ori a sa Personald;
g) sf, anun(e autoritatea de polilie, autoritatea fisca16, autoritatea de metrologie qi agenJia

,.iri.. de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat saur a stafiei

radio de emisie-receplie de pe taxi;
i) s6 furnizeze,lasolicitarea autoritdtilor cu atribu{ii de control, informaliile privind activitatea de

transport desfrgurat6.
j) s6 prezinte, la cererea autoritAlii administra(iei publice locale, rapoartele memoriei fiscale

pentru fiecare autovehicul pe care il deline;
k) transportatorii autorizati, persoane juridice au obligalia, prin persoana desemnati pentru

conducerea gi organizarea activit[]ii de transport persoane in regim de taxi s[ instruiascS, la

angajare, qoferii cu privire la indatoririle acestora conform reglement[rilor in vigoare cu privire la

activitatea de transport persoane in regim de taxi;
l) s[ se prezinte la autoritatea de autorizare (Prim[ria) ori de c6te ori sunt solicita{i in vederea

efectu6rii controlului asupra dotdrii autovehiculului taxi, precizate la art.30 din Legea nr. 38/2003

gi a documentelor obligatorii la bordul autovehiculului. Anunfarea se face la numdrul de telefon

declarat de transportatorul autorrzat sau prin notificare scris6, comunicati prin conformare de

primire.

m) sd elibereze fiecdrui taximetrist legitima{ia gi ecusonul protejat in folie ( ce trebuie afi11at la

bordul atovehiculului, la loc vizibil) ;

n) s6 doteze toate autovehiculele taxi cu statie radio de emisie-receplie in stare de funcfionare;

o) sd solicite in scris autoritatii administraliei publice locale cazierul de conduitd profesionald al

taximetristului, inainte de angajarea acestuia qi s6-1 anexeze la dosarul de angajare;

p) s[ ingtiinleze, in scris, autoritatea de autorizare in legdturd cu intreruperea contractului

individual de muncd sau cu sancliunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare.

(3) Principalele obligalii ale taximetri;tilor conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind

transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere, cu modificlrile qi completirile ulterioare sunt:

a) sd aibd un comportament civilizat qi preventiv fa{6 de partenerii de trafic qi organele de control;

b) s6 aibd tinuta ingrijitd ( pantalon lung, cdmaqS, sacou in funclie de anotimp) fiincl interzisf,

imbrdcdmintea necorespunzdtoare (qort, maiou, qlapi);

c) sd nu plstreze caqi garanlie documentele sau obiectele personale apariinAnd clientului;

d) sa intrelin[ aspectul curat qi ingrijit al autovehiculelor, atdt in interiorul cdt 9i in exteriorul

acestora;

e) sI nu execute lucr[ri de intrelinere gi reparalii, spdlarea gi salubrizarea autovehiculelor in

stafiile de agteptare sau pe domeniul public;

f) sd nu foloseascd un limbaj neadecvat, suburban care sd deranjeze clienfii;

g) sd nu opreascd gi sd stalionezein sta{iile destinate transportului in comun;

h) sd nu fumeze gi sd nu utilizeze mijloacele audio/video ftri acordul clientului

i) pe parcursul desfrqurdrii activit5tii, sA utilizeze statia radio de emisie-receplie din

autovehiculului.

(4) Principalele obliga{ii ale clienJilor sunt urmdtoarele:

a) sd achite pretul transportului executat;

b) sI solicite, sI preia gi si pdstreze bonul client la cobordrea din taxi;

dotarea



c) sd nu plSteascd serviciile
prevdzute in bonul client;

pe care le-area\zattaximetristul decdt in limita sumei totale

d) sd nu provoace sau sd nu dezvolte stdri conflictuale cu taximetristul in timpul desfrquriirii

cursei respective;
e) sd acorde sprijin taximetristului in cazul agresdrii sau accidentdrii acestuia in timpul e[ectudrii

transportului, anunfdnd imediat organele de polifie in leg[turd cu aceste evenimente;

I ia sesizeze Primiria comunei Albe;ti, judelul Mureq gi filiala judeleani a Autorit[1ii Nalionale

pentru proteclia Consumatorilor, dupd caz, in legdturd cu practici neconforme ale taximetristului

tare le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate;

g) s6 nu ocupe scaunul de l6ngd taximetrist dacd nu poartd centura de siguran{d.

(5) Principalele obligalii ale dispeceratelor taxi sunt urmdtoarele:

a) dispec.rutrl trebuie s6 lini un registru special de evidenj[ a elementelor de idenl.ificare a

tuturor statiilor radio de emisie-recep(ie, aflate in dotarea taxiurilor deservite, nume:relor de

apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numirului qi duratei de valabilitate ale

autorizafiei taxi;
b) sd comunice, la solicitarea autoritalilor de control abilitate,

utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
informalii1e solicitate pri''rind

c) s[ nu deserveascS taxiuri dotate cu sta{ii radio de emisie-recep}ie

autovehicule care executd transport in regim de inchiriere
delinute ilicit sau

d) dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitdrii serviciului de transport de cdtre un client,

la cererea expresd a acestuia, sd il inform eze in legdturd cu tariful sau gama de tarife pe care le

practicS taxiurile deservite qi sd respecte preferinla clientului;

e) sd controleze respectarea de cdtre transportatorii autorizaJi a obligatiilor ce derivi din

prevederile contractelor de dispecetizare incheiate cu aceqtia;

f) sd nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorrzalr;

g) sa .r, upli." practici prin care s[ de]ind controlul asupra pielei taximetriei, sd provoace

distorsiuni ale concurentei sau sd elimine concurenJa, precum qi practici monopoliste;

h) s6 dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfrgoard serviciul de transport in regim

de taxi in comuna Albeqti qi sunt autorizali de autoritatea de autorizare din cadrul Primdriei.

i) s6 anunte, la solicitarea autoritSjii de autorrzare din cadrul Primdriei comunei Albeqti,

transportatorii autorizali pe care ii deserveqte s[ se

prezihteu la control autovehiculul;
jl s[ anunle la autoritatea de autorizare din cadrul Primiriei comunei AlbeEti orice modificare

iurvenitd in legdtur6 cu contractele de dispecerizare incheiate cu transportatorii autorizali;

CAPITOLUL X

Cazierul de conduitl profesionall gi abaterile grave de la conduita profesionall

Art. 44 (1) Primdria comunei AlbeEti, judeful Mureq, prin autoritatea de autorizare va

organiza o bazd de date privind activitatea profesionalS, evidenla abaterilor de la c,cnduita

profesionala pi a sancliunilor pentru aceste abateri pentru urmitoarele categorii de persoane:

a) persoanele care au calitatea de manageri de transport reprezentdnd transportatorii

autorizali;
b)taximetrigtii;

(Z) Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei-declaralii pe propria
' 

rdspundere din care sd rezulte cd persoana respectivd nu a comis abateri de la conduita

profesionala qi nu a avut sancliuni legate de aceasta activitate.
(3i Fiecare tiansportator attorizat, delindtor de autorizalie taxi, are obligafie ca in termen de 30

de zile de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, s6 depunf, la autoritatea de autorizare

din cadrul prim6riei comunei Albeqti, o declaralie privind conduc[torii vehiculului taxi pentru

care a fost emisd autorizafie. Declarafia va fi insolit[ de urmdtoarele documente: copia

atestatului profesional, copia actului de identitate, copie contract de muncd Ei extras din

Revisal.
(4) Datele referitoare la activitatea profesionald, *aterile de la conduita profesional[ qi de la

prevederile standardului ocupational gi sancliunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul

de conduit6 profesionald al unei persoane. Un cazier de conduitd profesionald corespunzator



trebuie sd confirme cd in activitatea sa persoand a dovedit probitate morald qi profesionala 9i cd nu

figureazdcu abateri grave de la conduita profesional[.

Art. 45 (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicitd

persoanei desemnate, care reprezint[ transportatorul autorizat, sd depund dovada includerii

tuturor taximetrigtilor utilizaliinbazade date a Primdriei comunei Albeqti.

(2) Transportatorul autorizat persoand juridica solicitd la angajarea fiecarui taximetrist dovada

cI acesta este inclus inbazade date a Primdriei comunei Albeqti. Pebaza dovezii, transportatorul

autorizar solicitd in scris Primlriei comunei Albeqti, cazierul de conduitd profesionald, care se

anexeaz|obligatoriu la dosarul de angajare.

Art. 46 O persoand nu poate fi inclus[ in mai mult de o baza de date a Primdriei comunei

AlbeEti. Orice informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionalS pentru a fi inclusa

inbazade date are regimul unei declara{ii pe propria rdspundere.

Capitolul XI
Sanc(iuni qi contraven(ii

Art. 47 (1) Pe l6ngd contravenliile prevdzute in Legea 3812003 privind transportul in regim

de taxi gi in regim de inihiriere cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, constituie contraven(ii

urmdtoarele fapte gi se sancli oneazd cu amendd de la 300 la 500 de lei :

a) aqteptarea clienlilor de cdtre un autovehicul taxi in afara locurilor de aqteptare 9i peste

limita locurilor aprobate qi libere;
b) efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri in regim de taxi cu un

autovehicul a clrui autorizafie taxi este suspendatd;

c) neprezentarea in termen de 5 zile in cazul unei solicit[ri emise de cdtre autoritatea de

autorizare din cadrul Primdriei comunei Albeqti, judelul Mureq.

d) nerespectarea condiliilor referitoare la culoarea autovehiculului taxi;

e) nerespectarea termenului de 5 zile pentru predarea ecusoanelor inscriplionate cu

numlrul de autorizafie taxi de la data primirii dispoziliei de retragere a autoizafiei 1.axi

(Z) Constituie contravenlii gi se sanctioneazd cu amendd de la 400 la 600 de lei urmdtoarele fapte:

a) montarea ecusonelor taxi cu bandd magneticd

b) lipsa ecusonelor taxi
c) lipsa inscripfiondrii cu data valabilitAfli pe ecusonul taxi de pe portier[

Al inscriplionarea ecusonului de pe portieri cu date neconforme privind numdrul autorizatiei taxi,

numirul de inmatriculare sau valabilitatea
e) nerespectarea prevederilor art. 4l referitoare la tariful maximal

0 lipsa inscripliondrii tarifelor pe portiere

g) practicarea tarifului de exterior
(3).Constituie contravenlie qi se sanclioneazdc.u amend[ de la 500la 700 de lei :

a) neprezentarea in termen de 3 zile, de cdtre transportatorul autorizat a documentelor solicitate de

.atr. oigurele de control, inclusiv a datelor privind identitatea persoanelor cdrora le-a incredinlat

spre conducere autoturismul
taxi;
L]"' atunci cAnd conducatorul autovehiculului taxi cu privire la care transportatorul a fost.notificat
.6 u..rlijiu^i-;;?c;Jfiiiiii.^l'rinttiuni p-eiiii, neresplit-area prevederilor. frezentei hotariri.g .Legii
nr. 38/2003 privind'transportul in regrm de taxi qr in regtm de tnchtrlere cu moolttcarlle $l
completdrile ulterioare.
c) tiansportatorul titular al autoriza[iei taxi va fi notificat de cf,tre autoritatea de autorizare la

fiecare iancliune aplicata conducdtorului auto in baza procesului verbal de constatare a

contravenliei intocmit qi comunicat autodtAfii de autorizare, de organul constatator.

(4) Dispoziliile prezentului capitol se completeazd cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr.

ZtZOOt art. 28 atin.lt; privind regimul juridic al contravenliilor, astfel cum a fost aprobatd cu

modificdri prin Legea 20312018:
15 zlle de la data
minimul amenzii prevdzute de actul
posibilitate in procesul-verbal."
aplicarea sancliunilor pentru faptele
de taxi gi in regim de inchiriere cu

,, Contravenientul poate achita, in termen de cel mult
inmdndrii sau comunic[rii procesului-verbal, jum[tate din

normativ, agentul constatator frcdnd menliune despre aceastd

Art. 48 (1) Controlul, constatarea contravenfiilor qi

prevdzute in Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim



modificdrile qi completdrile ulterioare precum qi cele prev[zute in prezentul regulament se face de

cdtre reprezentanlii organelor de control autorizate ;

a) administrafia publici locald prin personalul imputernicit de Primarul comunei
Albe;ti, judeqtul Mureq;

b) organele fiscale locale gi judefene;

c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei qi Finanlelor, precum gi din
unitdlile sale teritoriale;

d) Autoritatea Rutier6 Romdni - ARR, prin reprezentanfele teritoriale;
e) Biroul Romdn de Metrologie Lega16, prin reprezentanlele teritoriale;
f) structurile poliliei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliliei Romdne;

g) Regia Autonomd <<Registrul Auto Romdn>>, prin reprezentanlele teritoriale;
h) Autoritatea Na1ional6 pentru Protec[ia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;

i) inspectorat^ele teritoriale de munc6.
(2) Imputemicifii Primarului comunei Albe;ti, judeqtul Mure; sunt reprezentanlii

Autoritatii de Autorizare din cadrul Primdriei comunei Albegti, judeEtul MureE.

Capitolul XII
Alte dispozifii

Lrt. 49 (f ) Se constituie Comisia pentru supravegherea organizlrii Ei executdrii serviciului
de transport in regim de taxi in comnua Albegti, in urmitoarea componenld:

-viceprimar / administrator public
-secretarul general al UAT Albegti
-un reprezentant al consiliului local
-un reprezentant din cadrul compartimentului Impozite qi taxe-transport public local

Art. 50 (1) Agresarea ftzicd gi verbald a reprezentanlilor imputernicili sd aplice prevederile

legii gi ale prezentului regulament, a legilor qi reglement6rilor cu privire la activitatea de taximetrie,
se sancfioneazdcuamendlintre 500 qi 1.000 lei.

(2) La a treia sanctiune aplicatd conducdtorului auto pentru comportament agresiv,

autoriza[ta taxi va fi suspendatd pentru o perioadl de 3 luni.
Art. 51 in staliile de aqteptare vor staliona doar taxiurile disponibile, qoferii av6nd obligalia de a

r[mdne in autovehicul sau in apropierea lui. Agteptarea clien(ilor se va face in stafii taxi special

amenajate cu marcaje qi pl6cu(e indicatoare, in limita locurilor stabilite.

Art. 52 Clien(ii pot opta pentru un anume autovehicul taxi, indiferent de pozilia acestuia in

coloana formatd in stalia respectivS.

Art. 53 (1) Eliberarea unui duplicat al autoriza\iei de transport, autorizaliei taxi /copiei c;onforme

se reahzeazd numai in urmitoarele condilii:
a) deteriorare gravd;
a) distrugere total6, pierdere, sustragere;
in vederea eliberdrii duplicatului, titularul va depune la emitent o cerere la care va anexa

urmf,toarele documente :

a) originalul autoriza1;iei de transport, autorizafiei taxi, dupdcaz;
b) dovada publicarii a pierderii/sustragerii in presa locald, dupd caz;

c) dovada achitarii contravalalorii autorizatiei de transport, autorizaliei taxi ;

(2) Eliberarea unui nou ecuson taxi se realizeazdin urmdtoarele condilii:
a) deteriorare gravd;
b) distrugere total6, pierdere, sustragere.
(3) In cazul pierderii sau sustragerii ecusoanelor taxi, transportatorul autor:izat, are

obliga{ia de a anunfa organele competente din cadrul Polifiei municipiului Sighqoara qi de a

prezenta dovada publicarii in presa locald .

Art. 54 Se aprobd Contractul de atribuire in gestiune delegatd a serviciului de transport in
regim de taxi sau in regim de inchiriere - anexa 1

Art. 55 (1) Controalele asupra activitdlii transportatorilor autorizali se pot executa in
urm[toarele condilii:



- controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie sd facd parte un reprezentant al

Poliliei Rutiere gi un reprezentant al administraliei publice locale, prin personalul imputernicit de

Primarul comunei Albeqti. Aceste controale se executd planificat sau la cererea expresa a unui

organ de control autorizat;
- controlul privind activitatea taxiurilor la sediul firmei sau atunci cdnd acestea stafioneazd in
locurile de aqteptare, sau in alte locuri, se face de reprezentanfii organelor de control autorizate,

prevdzute laart.48 din prezentul regulament.
(2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai in domeniul in care are atribulii
in ceea ce privegte desftgurarea activitdtii de transport in regim de taxi gi in regim de inchiriere.

Art. 56 Aplicarea de inscrisuri sau simboluri publicitare se executd la cerere, cu avizul

autoritAtii de autorizare din cadrul Prim[riei comunei Albeqti, eliberat pe baza urmdtoarelor

documente:
a) contractul incheiat cu respectivul ter!, in vederea publicitdfii;
b) dovada plalii taxei de publicitate;
c) o listd ce va cuprinde denumirea transportatorului autorizat, arondat la dispecerat,

numirul de inmatriculare al autovehiculului taxi ce urmeaz[ a fi inscriplionat cu reclama qi

num[rul autorizaliei taxi delinut de cStre fiecare autovehicul;
d) fotografia cu inscrisul publicitar.

Art. 57 Prevederile prezentului regulament vor fi aplicate incepdnd cu data de I a lunii
urmf,toare abrobdrii acestuia prin Hotdrdre de Consiliu Local, data de la care Regulamentul aprobat

prin HCL nr.4112009, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se abrogd.

Art. 58 Se stabilesc urmdtoarele locuri de aqteptare a clienlilor:
-in fala Primdriei comunei Albeqti, 2 locuri
-in fala $colii generale Albeqti, corp nou, 4 locuri
-in fala Bisericii ortodoxe Albeqti, 3 locuri
-in fala Casei memorial Petofi Sandor, 1 loc
-in fala C[minului cultural Boiu, 1 loc
-in fala Cdminului cultural Jopa, 1 loc
-Gara CFR Albeqti, 1 loc
-str.Nalional6,ldngd stafia de la podul peste Valea $apartocului, 4 locuri
-la intrarea in localitatea Albeqti, dispre Sighiqoara, zona Ramificafie, 4 locuri
Art. 58 in termen de 60 de zile de la data adoptdrii prezentului Regulament, Primiria comunei

Albeqti, prin Autoritatea de autorizare, va intocmi qi elibera noile modele ale Autorizaliei de

transport, Autorizaliei taxi, ecusoanelor pentru vehicule. Contravaloarea ecusoanelor se va recupera

de la transportatori, la preful de achizilie a acestora. Eliberarea noilor modele de autorizalii se va

face pe baza celor existente.
Art. 59 Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile Legii

nr.38/2003 cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi ale Ordinului nr.35612007 al M.inistrului

Internelor gi Reformei Administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Legii 3812003.



ANEXA 1

coNTRACT DE ATRIBUInn iN GESTIUNn uBlncarA
serviciului de transport in regim de taxi

Nr ...................din.......!...........r.!.,
incheiat la sediul Primdriei comunei Albeqti, judelul Mureq

CAPITOLUL I: Pa{ile contractante
Consiliul Local al Comunei Albe;ti, judelul Mureq, cu sediul in Albeqti, str.Lungd
nr.l23 , judeful MureE, reprezentat legal prin ....., avdnd

functia de primar, in calitate de concedent, pe de o parte, si

Transportatorul autorizat .., cu sediul/ domiciliul in
str. ...

avand CUVC.I.

deschis la ..., reprezentat legal prin

nr..... ., iudetul Mureg,
......, contul

pentru autorizaliile taxi a cdror valabilitate
cea mai mare duratd de valabilitate a unei

in
calitate de concesionar, pe de alta parte.

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegatd

Art. I Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegatS il reprezintl executarea

serviciului de transport in regim de taxi, numai de cdtre transportatori

autorrzali de cdtre autoritatea de autorizare, astfel cum este definit[ de lege.

CAPITOLUL III: Durata contractului qi redevenfa
Art.2 (1)Contractul de atribuire in gestiune delegatd se incheie pentru o perioadd egal6 cu clurata

maximd a valabilitSlii autorizatiilor taxi atribuite, dar nu mai mult de 5 ani, respectiv

(2)Dacd pe parcursul derulSrii contractului de atribuire transportatorul autorizat obline alte

autorizalii taxi, acestea vor fi incluse in contract prin act adilional, nemodificAndu-se durata

contractului.
(3)DupA expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit,
nu a expirat, durata contractului reinnoit fiind egald cu

autorizatii delinute, dar nu mai mare de 5 ani.

Art.3 (1) Pentru atribuirea in gestiune delegatd a serviciului public de transport local in regim de

taxi, in conformitate cu prevederile art.1, transportatorul autorizat datoreaz6 anual, comunei Albeqti

o redevent[.
(2) Cuantumul redevenlei este de ........ de lei/an pentru fiecare autorizalie taxi definutd de

transportatorul autorizat, incepand cu 1 ianuarie 2020. Redevenfa se va actualiza anual in lunc]ie de

rata inflaliei.
(3) Redevenla pentru atribuirea in gestiune delegatd a serviciului va fi achitati in nttmerar la

casieria Primariei comunei Albeqti.
(4) Redeventa pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului va fi virata in transe semestriale

egale avand ca date limita I iunie pentru semestrul I si 1 decembrie pentru semestrul al Il-lea, al

anului respectiv. In conditiile in care redeventa, anuala, se va achita pana la data de 15 martie a

anului respectiv, valoarea acesteia va fi de 120leilan.
(5) Neachitarea sumelor datorate la data si in conditiile prevazute la art.6 si art.8 atrage penalitati in
valoare de O,loh pentru fiecare zi de intarziere asupra sumei datorate. Daca intarzietea virarii
sumelor datorate este mai mare de 90 zile fata de termenul scadent si daca in aceasta perioada nu

este invocata forta majora sau nu intervine o noua intelegere intre parti, concedentul va initia
instituirea procedurii de reziliere a contractului.

CAPITOLUL IV: Drepturile pdrfilor :

Drepturile concesionarului
Art.4 Concesionarul are urmdtoarele drepturi:



a)s6 incasezetarifele aferente transportului in regim de taxi prestat;

b)sd utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport in regim de taxi ;

c)in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concedent, conform legisla(iei in vigoare,

se poate adresa instanlei competente;
d)sa aibd acces liber qi nediscriminatoriu la activitdlile de transport in regim de taxi/ in regim de

inchiriere desfrgurate pe drumul public. SECTIUNEA B: Drepturile concedentului

Art.5
Concedentul are urmdtoarele drepturi:

a)asocierea intercomunitard, in vederea realizdrii unor investilii de interes

comun in domeniul infrastructurii aferente transportului in regim de taxi ;

b)in caz de nerespectare repetat[ a clauzelor contractuale, poate rczilia
contractul de atribuire in gestiune delegatI;
c)controlul, conducerea gi coordonarea serviciului de transport in regim de taxi ;

d)constatarea qi sancfionarea abaterilor de la legislalia in vigoare cu privire la serviciul de transport

public local in regim de taxi.
CAPITOLUL V: Obligafiile pdrfilor
Obli galiile oncesionarului
Art. 6 In cazul transportului in regim de taxi
concesionarul este obligat:

. sd asigure executarea serviciului de transport in regim de taxi in condilii de legalitate,

siguranjl qi calitate;
. sd nu execute alte categorii de transporturi publice decdt in regim de taxi, cu taxiuri

agreate qi av6nd insemnele de identificare stabilite prin lege;
. sd angajeze ca taximetrigti numai conducdtori auto care delin certificat de atestare

profesional6;
. sd asigure dispecerizarea activit5fii gi posibilitatea monitorizdrii poziliei taxiurilor in

activitate sau, dupd caz, posibilitatea apelarii prin telefon mobil;
. sd onoreze orice comandd primitd, cu respectarea legislaliei in vigoare;
. sd detind asigurare pentru mdrfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate

impreund cu bunurile acestora;
. s6 respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depdqi 48 de ore sdptf,mdnal

sau 12 orelzi;
. sI nu incredin{eze, sub nicio formd, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza

serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului attotrzat cate

este persoandfizicd, sau asocialie familiala;
. sd asigure posibilitatea ca taximetristul sd transmitd societd{ii orice informa}ie referitoare

la intreruperea executdrii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguran{a

transportului ;
. sd anunte autoritatea fiscald furtul sau disparilia in orice mod, a aparatului de taxat;
. sd prezinte taximetrul la verificarea metrologicd, in termenele scadente;
. sI fumrzeze,la solicitarea autoritAtilor cu atribulii de control, informaliile privirrd

activitatea de transport desfrguratd;
. sd anunle la autoritatea de attorizare orice modificare a condiliilor de acordare a

autorizaliilor, in termen de maxim 30 de zile de la aparilia acesteia;
. s[ aibi un comportament civilizat si preventiv in relalia cu clientul, respectdnd conduita

de buna practica, conform prevederilor din Cartea taximetristului;
. s[ respecte solicitArile legale ale clientului;
. sd opreascd pe traseu, la semnul clientului, c6nd se afla in pozilia de operare Liber, cu

exceplia cazului c6nd se deplaseaz6 sd preia un
client la comanda dispecerului sau condiliile de trafic nu permit aceastd manevr6;

. sd elibereze bonuri client la finalul cursei, pebaza cdrora va incasa contravaloarea
prestaliei efectuate;

. s[ nu pretindd ca plata pentru presta[ia efectuatd dec6t suma prevdzut[ pe bonul client;

. sd nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitafi cu caracter

infraclional sau alte acte antisociale;
. sd anunle organele de polilie in cel mai scurt timp qi cu prioritate despre orice eveniment

grav la care a participat sau a fost martor;



. sA asigure proteclie clientului cdt timp acesta se gdseqte in taxi;

. sd transporte clientul la destinalie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de acesta;

. sd nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transpofiautotizat;

. in cazul transportului de persoane, sd transporte bagajele clien{ilor in limitele spa(iului

destinat pentru acestea, frrd perceperea de tarife suplimentare;
. sd prezinte informaliile cerute sau sd faciliteze accesul organelor de control imputemicite

la aparatul de taxat, pentru verificare;
. sa nu transporte bagaje sau bunuri care sd nu permitd inchiderea portbagajului,

portierelor qi a geamurilor;
. sd nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansatd de ebrietate sau aflat in stare

de a dezvolta o situalie conflictuald;
. s[ nu execute activitatea de transport in regim de taxi lard a avea sigiliile

corespunzltoare la aparatul de taxat;
. sd nu transporle clien{i pe bancheta din fa}5. decAt in cazul c6nd pe bancheta din spate nu

mai este loc;
. sd nu execute activitatea de transport in regim de taxi ftrd, a avea aparatul de taxat 9i

lampa taxi in func{iune pentru pozilia de operare respectivd;
. sd execute operaliunile de incdrcare / descdrcare abagajelor clientului;
. sd poatd prezenta la control, in timpul activitAtii documentele cerute de lege;
. sd poarte o linutd decentS, in special pe timp cdlduros (sezon estival) sd fie echipat cu

pantalon lung qi o bluzl (tricou, c6maqd cu mdnec6 scurtd);
. sd aibd expus, in permanenld, intr-un loc vizibil ecusonul cu numele qi fotografia sa.

Concesionarul este obligat s[ respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in gestiune

delegat6 gi normele specifice transportului in regim de taxi, completate de reglementdrile aprobate

de Consiliul Local al comunei Albeqti.
Obli gatiile concedentului
Afi.1(1)Concedentul este obligat sd respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in
gestiune delegat6, precum gi legislalia in vigoare privind organizarea gi funclionarea serviciului de

Iransport in regim de taxi, completate de reglementdrile aprobate de Consiliul Local al comunei

Albeqti.
(2)Concedentul este obligat:
a)sd notifice la cererea pd4ilor interesate informa{ii referitoare la incheierea prezentului contract de

atribuire in gestiune delegat[;
b)sd asigure controlul qi monit orizarea respectdrii condiliilor cuprinse in prezentul contract de

atribuire in gestiune delegatd;

c)s6 intervinA, la cerere, in rezolvarea problemelor care depdgesc posibilitSlile de solu(ionare ale

concesionarului;
d)s[ medie ze, pe baza competen]elor gi a cadrului legal, eventualele divergen]e, sesizf,ri, plAngeri

.i. .ur" apar lntre concesionar qi beneficiarii serviciului contractat, precum 9i sd inl.ervind in

solulionarea situaliilor conflictuale ap6rute in relatia cu sindicatele, in condiliile in care

concesionarul solicitd acest lucru;
e)sd aprobe tarifele maxime pentru transportul in regim de taxi

fsd nu il tulbure pe concesionar in exerciliul drepturilor rezultate din prezentul contract;

h)s6 intervin6 ferm in cazurile de concurenfd neloiald care perturbd desftqurarea activitatii

concesionarului;
i)s5 nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegatd in afard de cazurile

prevlzute expres de lege sau de prevederile contractului; CAPITOLUL VI: Rispunderea

contractual6
Art. 8 (1)Forta majord, definitd conform legii, ap[rd de rispundere partea care o invocf,.

(2)in cazul in care una dintre pdrfi nu iqi indeplineqte obliga]iile prevdzute in prezentul contract de

atiibuire in gestiune delegatd, invocAnd for[a majo16, aceasta este obligatd sd notifice celeilalte p64i

in scris, in tirmen de 5 zile de la aparifia motivului invocat, inceputul gi sfdrgitul respectivului caz

de forfa major[. Partea care nu va respecta aceastd clauzdigi va asuma toate riscurile 9i consecin{ele

ce decurg.
Art. 9 intdrzierea sau neexecutarea obligaliilor asumate din motive de fo(d majord nu atrage pentru

nici una dintre pdrfi penaliz6ri sau alte compensa[ii. Perioada de executare a contractului r"a fi
prelungitS cu perioada pentru care a fost invocatd 9i acceptata fo(a majord.



Art. 10 Dacd una dintre pdrfi reziliazd unilateral contractul de atribuire in gestiune delegata hr[
justf, cauz6, aceasta va fi linutd si compenseze daunele ce rezult6.

CAPITOLUL VII: Litigii
Art. 11 P54i1e vor depune toate diligen{ele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabild a

neinlelegerilor rezultate din executareaprezerfiului contract de atribuire in gestiune delegati.

Art.l2Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 11 se vor solufiona pe

calea instanlelor judecitoresti, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII: tncetarea contractului de atribuire in gestiune delegatd

Art. 13

Prezentul contract inceteazd' in urm[to arele situali i :

a)la expirarea duratei stabilite in contract, dacdparfile nu au convenit in scris condiliile legale de

prelungire;
t;in caiut denunJirii unilaterale justificate de citre concedent a contractului de atribuire in gestiune

delegatd; acesta va trimite o notificare prealabild de 90 de zile, cu plata unei despdgubiri juste qi

prealabile in sarcina concedentului;
l;in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cf,tre concesionar, prin reziliere unilaterali

de cltre conced-nt, cu plata unei despf,gubiri juste qi prealabile in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectdrii obligaliilor contractuale de cdtre concedent, prin reziliere unilaterali de

c6tre concesionar, cu plata unei desp[gubirijuste qi prealabile in sarcina concedentului;

e)in cazuri de for(d majo16, frrdplata unei despdgubiri;

f)a fost retras6 autoriza\iade transport a transportatorului autorizat;

g)au fost retrase toate autorizaliile taxi care au ftcut obiectul prezentului contract;

h)i1carut anul6rii contractului de cdtre concedent, in situafiile prevdzute de Legea nr. 38/2003

privind transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere modificati 9i completatd;

CAPITOLUL IX: Alte clauze
Art. 14

Unui transportator autorizat care define un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a incheia cu

te(i contracte de subdelegare a serviciului respectiv.

Art. 15 Cesionarea contraitului de atribuire a gestiunii delegate de cdtre titularul contractului unui

alt operator economic sau transportator autortzat este admisd in urmdtoarele situalii:

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, ddnd na$tere unui nou

transportator;
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand naqtere unor noi transpofiatori;

.j titularul contractului de atribuire a gestiunii renunfd la una sau mai multe autorizalii taxi, in

favoarea unor angajali ai acestuia, care dovedesc c[ au dobdndit calitatea de transportator autorizat

in regim de taxi, d6nd nagtere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupd caz;

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoand fizicl, autorizatd sau o asocialie

familiala autorizatd.care se transform[ intr-o persoani juridicS, dind nagtere unui nou transportator.

Transportatorul respectiv trebuie sE ob{ind, in condiliile legii, autotizalia de transport pentru a

deveni transportator autorizat.
Art. 16 Lista cu autorizafiile taxi delinute face parte integrantd din prezentul contract.

CAPITOLUL X: Dispozilii finale
Art. 17 prezentul contract are labazdurmdtoarele documente de referinld,care vor fi respectate

intocmai de cdtre concesionar 9i concedent:

a) Legeanr.38l2O03 privind transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere, modificatd qi

completat6.
b) Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificatd 9i

completatd, aprobate prin Ordinul 3 5 6 129.1 I .2007 .

c) Legea w.9212007 a serviciilor de transport public local'

d) O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, modificatd 9i completatd.

e) Legea nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilitali publice.

D O.b. nr. 2l210l privind regimul juridic al contravenfiilor, modif,rcatd qi completatd.

g) Hot6rArea de Consiliu Local av6nd ca obiect aprobarea reglement[rii transportului in regim de

taxi gi in regim de inchiriere.



h) Regulamentul de organizare, func{ionare gi autorizare a transportului in regim de taxi, aprobat

prin Hotdrdrea de Consiliu Local.
Art. l8 (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adilional incheiat intre pir(i.

(2)Concedentul poate modifica unilateral partea reglementard a prezentului contract numai din

ca\zej ustifi cate, cu notif,rcarea prealabild a concesionarului. Art. 1 9

(1)Prezentul contract de atribuire in gestiune delegat[ reprezintf, voinla pdr]ilor'

(2)prezentul contract de atribuire in gestiune delegata intrf, in vigoare la data semndrii qi a lbst

incheiat in doua exemPlare.

Concedent,

Primar,

Concesionar

Secretar general,



ANEXA 2

VETSO

PRIMARIA COMUNEI ALBESTI

JUDETUL MURES

AUTORTTATEA DE AUTORIZARE

AUTORIZATIE DE TRANSPORT
nr...........din

in conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, modificatd 9i completatS,

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, in re51im

de taxi

Se autorizeaz5....
cu sediulin ...

pentru efecturarea serviciului de transport public local ....

Autorizatia este valabilS pe perioadi nedeterminatd, incep6nd cu data de " """ "" cu conditia vizirii

acesteia la fiecare 5 ani, odatd cu verificarea conditiilor de eliberare'

PRIMAR SECRETAR GENERAL



ANEXA 3

PRIMARIA COMUNEI ALBE$TI
JUDETUL MURE$

AUTORITATEA DE AUTORIZARE

AUTORIZATIE TAXI
N R. r r t r r... din r r I t I r I I t I I I . I t I

conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, modiflcata Ei completert[,

efectuarea serviciului de transport public local de persoane, in regim taxi

autorizeazd:...........
sediul in:........... ..., posesor al

izaliei de transport nr.......... din
l6 cu autovehiculul ........

numar de inmatriculare
ncepAnd cu data de ............... pAna la data de ....'....'.

PRIMAR SE,CRETAR GENERAL



Vize anuale
Vizat la data de:



ANEXA 4

PRTMARIA COMUNEI ALBE$TI

JUDETUL MURE$

AUTORITATEA D E AUTORIZARE

AUTORIZATIE DE DISPECERAT

nr...........din............

in conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003, modificatd gi completatS,

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane, in regim

de taxi

Se autorizeazd .......

cu sediul in ...........
pentru efecturarea serviciului de transport public local .......

Autorizalia este valabi16 pe perioadd nedeterminatS, incep6nd cu data de .............. cu condilia vizSrii

acesteia la fiecare 5 ani, odatd cu verificarea condiliilor de eliberare.

PRIMAR SECRETAR GENERAL



ANEXA 5

-Fond Galben
-Litere Times New Roman
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