
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea

serviciului de transport in regim de taxi, precum si a altor regIementari
referitoare Ia activitatea de transport in regim de taxi,

pe raza Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.36.515/7 septembrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina, prin care propune
aprobarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport
in regim de taxi, precum si a altor regIementari referitoare la activitatea de transport
in regim de taxi pe raza Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.37.854/15 septembrie 2021, intocmit de Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.37.831/15 septembrie 2021, intocmit de Directia economica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.36.949/9 septembrie 2021, intocmit de Compartimentul

monitorizarea serviciilor publice, transport, avize din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administrape publica locala, juridic, relaJii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.37.860/15 septembrie 2021;

In conformitate cu prevederile:
- art.2, alin.(l), lit."e", art.l3 si art.l4 din Legea nr.38/2003 privind

transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere, cu modificarile $i completarile
ulterioare;

- art.6, art.7 si art.ll din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere,
aprobate prin Ordinul nr.356/2007 al Ministrului Internelor $i Reformei
Administrative, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- art.484, alin.(l) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- art.l29, alin. (1), alin.(2), lit."d" si alin.(7), lit."s" din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,



Consiliul Iocal al MunicipiuIui Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul privind organizarea sj executarea serviciului
de transport in regim de taxi, pe raza MunicipiuIui Campina, conform Anexei nr. 1
la prezenta hotarare.

Art.2. - Aproba tariful de distan{a maximal pentru executarea serviciului de
transport public local de persoane in regim de taxi pe raza MunicipiuIui Campina de
5,5 lei^on.

Art.3. - Aproba majorarea numarului de autorizatii taxi pentru executarea
serviciului de transport persoane in regim de taxi la nivelul MunicipiuIui Campina,
la un numar de 99, pentru o perioada de 5 ani.

Art.4. - Se stabileste norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri
de a$teptare a clien|ilor in raport cu numarul de autoriza^ii emise, de 1 (un) loc
a$teptare clien{i la 2,75 autoriza{ii taxi emise.

Art.5.(l) - Aproba componenta Comisiei de atribuire a autorizatiilor taxi,
dupa cum urmeaza:

- dl. Marcu Florin - consilier local - presedinte;
- d-na Vane Viorica - consilier local - membru;
- d-na Ionescu Noemi - Stefania - consilier local - membru;
- dl. Anton Iulian - directorjuridic - membru;
- d-na Maurici Cristina-Maria - consilier - membru.

(2) - Secretariatul Comisiei este asigurat de d-na Maurici
Cristina- Maria.

Art.6. - Aproba taxele privind acordarea autorizatiilor in domeniul serviciilor
de transport in regim de taxi, conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.7. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari H.C.L. nr. 67/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare si art. 3, art. 5- art.ll din H.C.L. nr.l52/2008,
cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.8. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului Jude{ului Prahova;
- Primarului MunicipiuIui Campina;
- Directiei economice;
- Directieijuridice;
- Compartimentului monitorizare, servicii publice, transport,

avize din cadrul Primariei MunicipiuIui Campina;
- Camerei Taximetristilor Prahova.

Presedintedesedin{a, ,^- Contrasemneaza,
Consilier, / Secre^a>/General,

Zagan Horatiro^ Teodor MoldoV<

Campina, 23 d^fem^rie 2021
Nr. 192

iu Elena



ANEXA nr. 1
la H.C.L. nr. 192/23 decembrie 2021

Presedinte de sedinta,

.-'', "' s"

Zagan H6ratiu - Teodqi
REGULAMENT

privind organizarea $i executarea serviciului de transporF
m regim de taxi, pe raza Municipiului Campina

BAZA LEGALA:
- Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, aprobate prin Ordinul
nr.356/2007 al Ministrului Internelor $i Reformei Administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- Normelor metodologice de stabilire,ajustare sau modificare a tarifelor pentru
serviciile de transport public local de persoane,bunuri, ori marfuri in regim de taxi,
aprobate prin Ordinul nr. 243/2007 al A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile
administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilita{i publice, republicata, cu
modificarile $i completarile ulterioare;
- Legea nr. 168/ 2010pentru aprobarea Ordonan|ei de UrgenJa a Guvernului nr.
34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii
transporturilor ilicite de marfuri si de persoane;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile sJ completarile
ulterioare;
-Ordinul nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a
autorizaJiilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de
persoane, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Norme privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza
transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere $i
agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, aprobate prin
Ordinul nr. 3/2008;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenJiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr. 26/1990 privind registrul comer^ului, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- O.U.G. nr. 28/1999 privind obliga^ia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele sj perioadele de odihna ale conducatorilor auto $i
utilizarea aparatelor de inregistrare a activita^ii acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare.



CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileste condi^iile de autorizare, organizjfrea,
atribuirea gestiunii $i controlul efectuarii urmatoarelor servicii d(
local in Municipiul Campina:
- serviciul de transport persoane in regim de taxi;
- serviciul de transport bunuri sau marfuri in regim de taxi;
- autorizarea dispeceratelor taxi.
Art. 2. In sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se defmesc astfel:
a) autoriza{ia pentru efectuarea transportului in regim de taxi sau a transportului in
regim de inchiriere, denumita in continuare autorizafie de transport - document
eliberat in condijiile legii de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un
transportator este autorizat sa execute transportul respectiv $i poate participa la
atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau de transport in
regim de inchiriere;
b) autoritatea de autorizare - serviciul de transport din cadrul Primariei
Municipiului Campina, licenpat in acest scop de Autoritatea NaJionala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), in
condi^iile legii;
c) autoriza{ie taxi - copie conforma a autoriza^iei de transport in regim de taxi, care
da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, de|inut de acesta in
condi{iile legii, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri sau
bunuri in regim de taxi;
d) copie conforma a autorizafiei de transport - document eliberat de autoritatea
de autorizare pe baza autoriza{iei de transport, pentru fiecare vehicul deJinut Tn
proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va utiliza
transportatorul autorizat care executa un serviciu de inchiriere de autoturisme atunci
cand pune la dispozi^ia clientului un autoturism cu conducator auto;
e) copie conforma a certificatului de inregistrare la registrul comer{ului -
document eliberat de autoritatea de autorizare pe baza certificatului de inregistrare
la registrul comer^ului, pentru fiecare vehicul de^inut in proprietate sau in temeiul
unui contract de leasing, pe care il va utiliza operatorul economic care executa un
serviciu de inchiriere de autoturisme atunci cand pune la dispozi^ia clientului un
autoturism fara conducator auto;
f) autovehicul taxi pentru transport persoane - este autoturismul cu o capacitate
de transport de pana la 5 locuri inclusiv locul conducatorului auto, agreat R.A.R.
pentru activitate de transport persoane in regim taxi sJ care poarta insemnele,
inscrisurile sj elementele de culoare stabilite prin prezentul regulament;
g) autovehiculul taxi pentru transport bunuri - este acel autovehicul care a fost
destinat prin construc|ie transportului de marfl cu o capacitate totala maxim
autorizata de pana la 3,5 tone, agreat R.A.R. pentru transport bunuri in regim taxi $i
care poarta insemnele, inscrisurile $i elementele de culoare stabilite prin prezentul
regulament;
h) taximetrist - este conducatorul auto, atestat profesional sa efectueze transport in
regim taxi;



i) transportator - persoana fizica, asociaJie familiala sau persoana juridica
Tnregistrate la Registrul ComerJului pentru a desfisura activita^i de transport cu
vehiculerutiere; ,i,
j) transportator autorizat - transportator care de{ine autoriza|ie de trapjggprt
privind transportul in regim de taxi sau in regim de incriiriere^ elibe^atp '̂de
autoritatea de autorizare, in condi^iile legii; '- '-"^
k) dispecerat taxi - activitate conexa transportului in regim de taxi, care preia
telefonic sau prin alte mijloace sj transmite comenzile clientului prin staJia radio de
emisie - receppe catre taximetrist;
1) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa
longitudinala, care pe laturile faJa s^ spate, alaturi de inscrisul central TAXI, conpne
lampi care indica pozh;ia <<Liber>> sau <<Ocupat>> a taxiului $i care trebuie sa fie
vizibile de la o distan^a de minimum 100 de metri;
m)loc de asteptare a clien{ilor - spa^iu special amenajat si semnalizat
corespunzator, avand un numar de locuri prestabilit pentru sta^ionarea taxiurilor in
asteptare in pozi{ia <<Liber>>.
Art. 3. (1) Serviciile de transport in regim de taxi in Municipiul Campina, se
efectueaza numai de catre transportatori autorizaJi de catre autoritatea de autorizare
din cadrul Primariei, numai in baza autoriza^iei taxi emisa de aceeasi autoritate de
autorizare.
(2) Autorizatia de transport se emite la cererea transportatorului care i$i are sediul
sau domiciliul pe raza Municipiul Campina.
(3) Transportul in regim de taxi sau transportul in regim se realizeaza numai cu
autovehicule de^inute de catre transportatorii autoriza^i, cu titlu de proprietate sau in
temeiul unui contract de leasing.

CAPITOLUL II
AUTORIZATIA DE TRANSPORT

1. ELIBERAREA AUTORIZAJIEI DE TRANSPORT
Art. 4. (1) AutorizaJia de transport m regim de taxi se elibereaza prin
autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina pentru
transportatorii care isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, pe raza administrativ-
teritoriala a Municipiului Campina, pe baza cererii prevazuta in Anexa nr.9 la
prezentul Regulament insotita de urmatoarele documente valabile:
a)cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autoriza^ie de transport;
b)copie de pe certificatul de inregistrare la registrul comer^ului ca transportator,
respectiv persoana fizica autorizata, asocia^ie familiala autorizata sau persoana
juridica, dupa caz;
c)dovada indeplinirii condi|iei de capacitate profesionala, respectiv:

l.copie de pe certificatul de competen^a profesionala pentru managerul de
transport in regim de taxi $i inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin
hotarare a Guvernului, pentru transportatorul persoana juridica sau asocia^ie
familiala;

2.copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale al
taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata;
d)dovada indeplinirii condi^iei de onorabilitate, respectiv:



l.certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto sj, dupa caz, ale
managerului de transport in regim de taxi , din care sa rezulte ca ace$tia nu ait'fost
condamnati pentru:

-infractiunicontrasiguranteidrumului; : - . ;
- infractiuni privind traflcul sj consumul de droguri; '''':r1
-infractiuni contra vie^ii, sanata^ii $i integritatii corporale;
-infractiuni contra libertatii sj integritatii sexuale;
-infractiuni contra patrimoniului;

2.avizele medicale sJ psihologice ale conducatorilor auto $i, dupa caz, avizele
medicale sJ psihologice ale managerului de transport in regim de taxi , obtinute
conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

3.cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic;
4.declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a

mai executat servicii de transport in regim de taxi , cu mentionarea intervalelor
cand a avut interdictii $i motivul acestora;
e)dovada indeplinirii capacita|ii financiare, respectiv:

l.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spa^iile
necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfa$ura transportul in
regim de taxi , spa^ii de^inute in proprietate sau prin contract de inchiriere(Anexa
nr.l6 la prezentul Regulament);

2.declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta de^ine sau are
capacitatea fmanciara de a de^ine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate
sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza in realizarea serviciului
de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^ alin. (6)
din Legea 38/2003, modificata sJ completata pe care le poate indeplini, pe fiecare
autovehicul $i pe numere de circulatie, daca este posibil(Anexa nr.l5 la prezentul
Regulament);
f) dovada platii taxei de eliberare/prelungire valabilitate a autorizatiei de transport.
Art.5. (1) Operatorul de transport, persoana juridica, detinator al unei licente de
transport emisa de A.R.R. care executa transport de marfuri cu mijloace de
transport, a caror masa maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, sau
transportatorul autorizat, detinator al unei autorizatii de transport marfuri in regim
contractual, care executa transport de marfuri in regim contractual cu mijloace de
transport a caror masa maxima autorizata nu este mai mare de 3,5 tone, poate obtine
autorizatie de transport marfuri sJ bunuri Tn regim de taxi, pe baza urmatoarelor
documente:
a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autorizat, dupa caz,
pentru eliberarea autorizatiei de transport;
b) copie dupa licenta de transport sau autorizatia de transport, valabile;
c) copie de pe certificatul de inregistrare ca transportator $i certificatul constatator,
eliberate de registrul comertului,
d) declaratie pe propria raspundere a operatorului de transport, daca acesta a mai
executat servicii de transport in regim de taxi, cu mentionarea intervalelor cand a
avut interdictii de a executa si motivul acestora;
e) certificate de atestare fiscala, din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii
la bugetul local si la stat;
f) dovada platii taxei de eliberare/prelungire valabilitate a copiei conforme.



(2) In cazul pierderii valabilita^ii licem;ei de transport sau a autorizafiefde transport
in regim contractual, autorizatia de transport marfuri sj bunuri in regim de taxi este
nula de drept. -.
Art. 6. (1) Dosarele intocmite in condi$iile art. 4, art. 5 vor fi depuse la Prim^ia
Municipiul Campina -Registratura dupa ce au fost verificate,de
imputernicita prin dispozitia Primarului. ;c >
(2) Verificarea documentelor pentru conformitate se face de catre aftgajatul
desemnat al Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize
al Primariei Municipiului Campina.
Art. 7.(1) Societatile cu capital privat care furnizeaza servicii publice de transport
local si metropolitan sau in cadrul unei asocia^ii de dezvoltare intercomunitara,
inclusiv societa$ile de taxi, vor achizi^iona, incepand cu anul 2021, mijloace de
transport calatori ac^ionate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de
tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe
gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat $i motoare cu
propulsie pe biogaz.
(2)Autorizatia de transport in regim de taxi se elibereaza de catre autoritatea de
autorizare pe durata nedeterminata $i este valabila cu condi|ia vizarii acesteia la
fiecare 5 ani, odata cu verificarea indeplinirii condi^iilor care au stat la baza
emiterii.

2. ACORDAREA AUTORIZAJIEI DE TRANSPORT
Art. 8. (1) Acordarea autorizatiei de transport se face prin DispoziJia Primarului, in
baza referatului intocmit de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor
Publice,Transport, Avize din cadrul Primariei Municipiului Campina , in
conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului
- cadru de acordare a autorizapilor de transport in domeniul serviciilor de transport
public local.
(2) Modelul autorizatiei de transport in regim taxi este prevazut in Anexa nr.3 la
prezentul Regulament
MODIFICAREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT
Art.9. (1) Orice modificare a uneia sau mai multor condiJii de acordare a
autorizatiei de transport se va comunica prin declara^ie pe propria raspundere a
transportatorului autorizat, inaintata autoritaJii de autorizare, in maximum 30 de zile
de la data modificarilor respective.
(2) Modificarea autoriza^iei de transport se face prin Dispozi{ia Primarului in baza
referatului intocmit de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor
Publice,Transport, Avize din cadrul Primariei Municipiului Campina , in
conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului
- cadru de acordare a autoriza^iilor de transport in domeniul serviciilor de transport
public local.
(3) Autoriza^ia de transport modificata se va elibera pe baza unei documenta|ii care
trebuie sa com;ina:
a) cerere(modelul este prevazut in Anexa nr.l2 la prezentul Regulament;
b) autorizatia de transport (original);
c) copiile conforme/autorizapile taxi (original) - (daca este cazul);



d) copie dupa certificatul de inregistrare ca transportator eliberat de catre Oficiul
Registrului ComerJului de pe langa Tribunalul Prahova, in conformitatecu
prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul ComerJului, republicata;
e) certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul nu are
labugetullocal; - '7^{v^"'
f) dovada platii taxei de modificare a autorizatiei de transport.

4. RETRAGEREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT
Art. 10. (1) Retragerea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de
autorizare $i are drept consecir4a pierderea calita|ii de transportator autorizat,
anularea contractului de atribuire in gestiune a serviciului de transport, precum $i
retragerea tuturor autoriza^iilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza
autorizatiei respective.
(2) Autoriza^ia de transport poate fi retrasa in urmatoarele situaJii:
a) transportatorul autorizat nu mai indepline$te una dintre condi|iile care stau la
baza mem4nerii valabilitaJii acesteia ori acordarea sau vizarea autoriza^iei a fost
realizata pe baza de documente ori de declaraJii false;
b) transportatorul autorizat a folosit documente false in derularea activitaJilor
serviciului de transport sau a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea
fiscala;
c) transportatorul autorizat a incetat activitatea ca urmare a lichidarii, a falimentului
sau a unei hotarari judecatore$ti defmitive;
d) transportatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autoriza^iei de
transport cu mai mult de 30 de zile $i nu a solicitat atribuirea vizei in termen;
e) la cerere.
(3) Retragerea autorizatiei de transport se face prin DispoziJia Primarului in baza
referatului intocmit de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor
Publice,Transport, Avize din cadrul Primariei Municipiului Campina , in
conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului
- cadru de acordare a autorizaJiilor de transport in domeniul serviciilor de transport
public local.

5. VIZAREA/PRELUNGIREA AUTORIZAJIEI DE TRANSPORT
Art. 11. (1) Vizarea autorizatiei de transport se realizeaza de catre autoritatea de
autorizare pe baza cererii transportatorului autorizat(modele prevazute in Anexele
nr.9 si nr.lO la prezentul Regulament), in conditiile art. 7 alin. (2) din prezentul
regulament. Solicitarea pentru vizarea autorizatiei de transport se depune la
registratura Primariei Municipiului Campina cu 60 de zile inainte de expirarea
termenului de valabilitate aI acesteia.
(2) Vizarea consta in eliberarea unei noi autoriza{ii de transport, in conditiile
art.8 din prezentul regulament, $i se realizeaza pe baza documenta|iei prevazuta la
art. 4. La vizare se va prezenta, in original, autorizatia de transport ce expira, care
va fi retinuta de catre autoritatea de autorizare.
(3) In cazul in care transportatorul autorizat nu a solicitat vizarea autoriza|iei de
transport, in termenul precizat la alin. (1) autorizaJia de transport poate fi retrasa.
(4) Vizarea dupa termenul precizat la alin. (1) se poate realiza numai in cazuri
justificate.



Art. 12. Autoriza{ia de transport prevazuta in Anexa nr.31a prezentul Regulament,
eliberata transportatorului de catre Compartimentul MSPTA, este unica,
netransmisibila sj confera transportatorului autorizat dreptul de a particip,a la
procedura de atribuire in gestiune a executarii serviciilor de transport in regirj| de
taxi, in condijiile prevazute de lege ,$i de prezentul regulament. /; ;._,.<;C>^
Art.l3. Pe baza autorizapei de transport, transportatorul autorizat poate''pptS^pa la
procedura de atribuire in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i
se poate elibera cate o copie conforma a autoriza^iei de transport pentru fiecare
vehicul de^inut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, pe care il va
utiliza in transportul in regim de taxi, pe baza contractului de atribuire in gestiune.

CAPITOLUL III
NUMARUL MAXIM DE AUTORIZATII TAXI, LISTE DE ASTEPTARE SI
PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA A
SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

1. NUMARUL MAXIM DE AUTORIZATII TAXI
Art. 14 (1) Numarul maxim de autoriza^ii taxi pentru executarea serviciului de
transport persoane in regim de taxi in Municipiul Campina va fi aprobat prin
Hotararea Consiliului Local.
(2) Numarul autorizaJiilor pentru transportul de marfuri sJ bunuri in regim de taxi
in Municipiul Campina nu este limitat.

2. LISTELE DE A$TEPTARE
A

Art. 15 (1) In cazul disponibilizarii unor autoriza^ii taxi, sub numarul stabilit la Art.
14 alin. (1) sau in cazul maririi numarului de autoriza^ii taxi, se declan$eaza
procedura de atribuire a acestora, procedura la care au prioritate transportatorii
autoriza|i inscri$i in listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordata transportatorilor autoriza|i inscrisJ in listele de
a$teptare, li se asigura numai acestora dreptul de a participa la prima procedura de
atribuire a autoriza^iilor taxi respective.
(3) Autorizatiile taxi ramase neatribuite dupa prima procedura de atribuire,
prevazuta la alin. (2), vor fi atribuite intr-o noua procedura de atribuire, la care
poate participa orice solicitant care este transportator autorizat.
(4) In lista de a$teptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizare, se
poate inscrie orice transportator autorizat cu sediul(domiciliul-dupa caz) in
Municipiul Campina, o singura data.
(5) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, to^i cei inscri$i au drepturi egale in
ceea ce prive<jte prioritatea. Prioritatea se acorda numai in raport cu transportatorii
autoriza^i neinscri$,i in listele de asteptare.

3. PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA A
SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI
Art. 16 (1) Autoritatea de autorizare va deschide un Registru Special de atribuire a
autorizaJiilor taxi $i a copiilor conforme, in care acestea se eviden^iaza pe tipuri de
servicii, $i va fi asigurat conform prevederilor art. 12 din Ordinul nr. 356/2007
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.



38/2003 privind transportul in regim de taxi sJ in regim de inchiriere,cu modificarile
si completarile ulterioare. -
(2) Copia conforma, ca document, este o copie a autorizapei de transport, in

efectuarii serviciilor de transport in regim de taxi. , j>. ; i^.<
Art. 17 (1) In cazul transportului de persoane in regim de taxi s^'''&
marfuri in regim de taxi, copia conforma este numita autoriza^ie taxi.

.̂

(2) In cazul transportului de persoane in regim de taxi in Municipiul Campina,
autoriza^ia taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani, cu condiJia ca autovehiculul
respectiv sa nu depa$easca 5 ani de la data fabrica^iei.
(3) In cazul transportului de bunuri sau marfuri in regim de taxi in Municipiul
Campina, autoriza|ia taxi se atribuie cu condiJia ca autovehiculul respectiv sa nu
depa$easca 10 ani de la data fabrica^iei.
Art. 18 (1) Procedura de atribuire a autorizafiilor taxi pentru transportul de
persoane in regim de taxi se realizeaza Tn urmatoarele etape:
a) stabilirea numarului de autorizaJii taxi care vor fi atribuite, acestea com:inand $i
numarul de ordine stabilite in Registrul special de atribuire a autoriza|iilor taxi $i a
copiilor conforme;
b) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autoriza^i, pentru atribuirea
autoriza^iilor taxi(Anexa nr.l8 la prezentul Regulament);
c) acordarea punctajelor stabilite pentru indeplinirea criteriilor de departajare
tuturor autovehiculelor prezentate in declaraJia pe propria raspundere, depusa odata
cu cererea de participare la procedura de atribuire;
d) stabilirea punctajului total ob^inut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);
e) intocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), in ordinea descrescatoare a
punctajelor totale obJinute conform prevederilor prevazute la lit. d);
f) atribuirea autorizaJiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. e)
care au obJinut punctajele totale cele mai mari, in ordinea descrescatoare a acestora;
Art. 19 (1) Procedura de atribuire a autorizaJiilor taxi pentru transportul de
persoane in regim de taxi se anunJa public la sediul Primariei Municipiului
Campina $i in mijloacele de informare locale $i jude^ene cu cel putin 60 de zile
inainte de data limita stabilita pentru depunerea cererilor de inscriere in procedura.
(2) Anun{ul public va cuprinde umatoarele date privind:
a) numarul autorizatiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;
b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la
procedura;
c) solicitan$ii cuprin$i in listele de a^teptare;
d) documentele care trebuie depuse;
e) data anunJarii rezultatului atribuirii;
f) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autoriza^iilor taxi;
g) criteriile de departajare ^i punctajele care se acorda.
Art. 20 (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a
unei autoriza^ii taxi numai daca depune la autoritatea de autorizare o documenta{ie
ce trebuie sa conJina:
A)pentru transportatorii care nu detin autoturisme la data atribuirii
autorizatiilor taxi:
a) cerere de participare la procedura de atribuire (Anexa nr.l8 la prezentul
Regulament);
b copie a autorizatiei de transport persoane in regim de taxi valabila;;



c) declara{ia pe propria raspundere ca de{ine sau va de{ine un autoveHicul a carei
vechime nu depaseste 5 ani de la data fabrica^iei, 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 indepline$te fiecare pent;ru ob$iner^t,
punctajelor( Anexele nr.l8A , 18A-1 si 18A-2 laprezentul Regulamefft).;^--^c^
d) scrisoare de garanpe in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achlz!fF6nat
fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, in cazul in care transportatorul
autorizat nu de{ine autovehiculele necesare la data depunerii declara^iei prevazute la
lit. c).
B) pentru transportatorii care detin autoturismele si vor executa transportul
de persoane in regim de taxi:
a)cerere de participare la procedura de atribuire(Anexa nr. 18 la prezentul

Regulament);
b)copie a autorizatiei de transport persoane in regim de taxi valabila;
c) certificatul de inmatriculare al autoturismului;
d) cartea de identitate autoturismului;
e) certificatul de agreare emis de RAR.( daca exista la data depunerii documentatiei
de participare)
f) declaratie pe propria raspundere pentru participarea la procedura de atribuire

privind criteriile de departajare, pe care autoturismul le indepline^te cu punctajele
ce vor fi obtinute de acestea(Anexele nr.l8A , 18A-1 si 18A-2 la prezentul
Regulament)
(2) Dosarele intocmite conform alin. (1) lit.A si lit.B vor fi depuse la Primaria
Municipiului Campina - Registratura .
Art. 21 (1) Procedura de atribuire a autoriza|iilor taxi pentru transportul de
persoane in regim de taxi, consta in acordarea unor punctaje realizate din
indeplinirea criteriilor de departajare prevazute la alin. (4), pentru fiecare
autovehicul precizat in declaraJia pe propria raspundere ca este de$inut sau va fi
de^inut ca autovehicul nou, utilizat in condiJiile legii $i ale prezentului regulament,
pentru executarea serviciului de transport in regim taxi, declarandu-se ca$tigatoare
autovehiculele care au ob^inut punctajele cele mai mari, in ordinea descrescatoare,
stabilite pe grupe de autovehicule diferen|iate in ordinea descrescatoare a capacita^ii
cilindrice a motoarelor.
(2) In condh;iile in care numarul de autorizaJii taxi stabilit a se atribui nu se
epuizeaza, procedura va fi reluata cu transportatorii autoriza|i inscrisJ pentru o noua
procedura.
(3) In cazul in care un transportator autorizat participa la procedura de atribuire cu
autovehicule care urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria
raspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanJie in
cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat.Garan^ia se
restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit, in momentul eliberarii
autorizatiei taxi conform prevederilor legii $i ale prezentului regulament. Daca in
termen de 6 luni de la data desfa^urarii procedurii de atribuire in conditiile legii
transportatorul autorizat nu solicita eliberarea autoriza|iilor taxi pentru
autovehiculele declarate de{inute sau ca vor fi deJinute in proprietate ori in temeiul
unui contract de leasing, aceste autorizapi taxi se retrag $i se va reJine
corespunzator garan^ia depusa.
(4)Pentru departajarea solicitan|ilor se vor acorda puncte dupa urmatoarele criterii:



A) vechimea autovehiculului de la data fabrica{iei:
- pana la 1 an - 25 puncte;
- pestelanpinala2ani-20puncte;
- peste 2 ani pina la 3 ani - 15 puncte;
- peste 3 ani pina la 4 ani- 10 puncte; v -

- peste 4 ani pina la 5 ani - 5 puncte; - - 7

B) clasificarea autovehiculelor conform normelor de poluare Euro:
- electric- 20 puncte;
-hibrid(motorina^enzina/gaz) - 15 puncte;
-euro (1) - 10 puncte;

- euro (6) - 5 puncte;
-euro (5)- 0 puncte;

C) volumul portbagajului util
-peste 400 dm^-9 puncte;
-intre 300-400 cW -6 puncte

- sub 300 dm^-3 puncte;
D) echipare cu instalatie de aer condi{ionat (sa fie prevazut in documentatie)

-existent 5 puncte;
-inexistent 0 puncte;

E) vechimea in ani de cand transportatorul desfa$oara autorizat activitatea de
transport(nu inainte de anul 2003)-documentejustificative:

-pana la 1 an -3 puncte;
-intre 1 an si 5 ani - 6 puncte;

- peste 5 ani- pana la 10 ani-9 puncte;
- peste 10 ani - pana la 15 ani - 12 puncte;
- peste 15 ani - pana la 20 ani - 15 puncte,
- peste 20 ani - 18 puncte;

F) gradul de protecfie al pasagerilor-existenta airbag-ului(documente
justificative):

-existenta airbag pasager fata si spate -10 puncte;
-existenta airbag pasager fata- 5 puncte;
-inexistent -0 puncte;

G) efortuI investitional al transportatorului definit de modul de detinere:in
proprietate sau leasing a autovehiculelor pe tipuri :

-proprietate - 10 puncte;
-leasing - 5 puncte ;

H) posibilitatea asigurarii reale a prezen{ei autovehiculului in activitate de
minimum 8 ore pe zi (documente justificative):

>=8h/zi - 3 puncte;
mai putin 8h/zi-0 puncte;

I) dotari suplimentare ale autovehiculului(documentejustiflcative)
-perete despar^itor intre conducatorul auto <-d clien$i (omologat RAR)- 10

puncte;
-dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar - 10 puncte;
-statie radio emisie-receptie(contract de dispecerizare cu autorizatia de la

ANCOM)-5 puncte;
-dispozitiv GPS monitorizare - 5 puncte;



-inexistent-0 puncte.
(5) Elementele prevazute la alin. (4) lit. c),d),f),si i) , precum si culoarea
autovehiculului se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului cJf
agreare. In cazul in care aceste date nu sunt identice cu cele prezentatein,declara$i
pe proprie raspundere atribuirea autoriza{iei taxi va fl anulata. ';r 'vr6%9^
(6) Cand un transportator autorizat renun^a la una sau mai multe autorizafirfixi,
cand acestea se retrag sau cand se majoreaza numarul lor in condi{iile legii,
autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaJi inscri$i
in listele de a$teptare, prin procedura de atribuire precizata la alin. (1).
Art. 22 (1) Atribuirea in gestiune a serviciului de transport marfuri $i bunuri in
regim de taxi , in Municipiul Campina, se realizeaza dupa anun^ul prevazut la art.
19 alin. (1), ca urmare a depunerii solicitarilor din partea transportatorilor autoriza|i,
conform Art. 19 din Ordinul 356/2007 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
38/2003 privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere.
(2) Criteriile minimale care trebuie indeplinite sunt:
a ) vechimea autovehiculul nu trebuie sa depa$easca 5 ani de la data fabrica^iei;
b ) gradul de poluare maxim admis: EURO V.
Art. 23 (l)Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de participare la
procedura de atribuire a autoriza|iilor taxi, in termen de maxim 10 zile, Comisia
desemnata prin Hotararea Consiliului Local, va analiza cererile si documentele
depuse, va aplica criteriile de departajare $i va stabili transportatorul autorizat
caruia i se va atribui autoriza|ia respectiva.
(2)In conditia in care va exista egalitate intre doi sau mai multi transportatori
autorizati, departajarea acestora se va face avandu-se in vedere ponderea cea mai
mare a criteriilor de departajare in ordine descrescatoare.
Daca egalitatea de puncte se mentine, va fi declarat ca$tigator transportatorul care a
ob{inut punctajul cel mai mare la criteriul (A) - vechimea vehiculului de la data
fabrica^iei.

In caz de egalitate si dupa aplicarea criteriului (A) se trece la urmatorul
criteriu, procedura continuand pana la epuizarea criteriilor in vederea departajarii
transportatorilor.

Pentru autoriza^iile ramase neatribuite se organizeaza o noua atribuire.
(3) Lista cu autoriza^iile taxi atribuite va fi facuta publica in maxim 3 zile dupa
fmalizarea atribuirii prevazuta la alin. (1).
(4) In termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin. (3) se pot depune
contesta^ii la Primaria Municipiului Campina privind deficien^ele semnalate in
procedura de atribuire a autorizatiilor.
(5) Dispozipile Primarului privind rezolvarea contestaJiilor se vor elabora si trimite
contestatarilor in termen de maxim 10 zile de la primirea acestora.
(6) Dispozi^ia Primarului poate fi atacata in contenciosul administrativ in termenele
legale prevazute.
Art. 24 Transportatorii autorizati care nu au indeplinit punctajul necesar pentru
atribuirea unei autoriza^ii taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi se
considera inscri$i de drept, la cererea lor, in procedurile de atribuire a urmatoarelor
autorizatii taxi disponibile.
Art. 25 Atribuirea unei autoriza^ii taxi pentru realizarea serviciului de transport
persoane in regim de taxi se va face in conformitate cu prevederile legale.



4. ELIBERAREA AUTORIZATIILOR TAXI SAU A COPIILOR
CONFORME
Art. 26 (1) Autoriza|ia taxi sau copia conforma se elibereaza de autoritate| de
autorizare pe baza unei documenta{ii si a indeplinirii unor condi{ii cumu0tive
prevazute in Anexa nr.lO la prezentul Regulament. Verificarea.condiJii^^i a
documentelor depuse se realizeaza de catre imputernicitul primarutointife^adrul
Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice, Transport, Avize.
(2) Documentatia trebuie sa com;ina urmatoarele:

a)copia autorizatiei de transport in regim taxi pe societate ;
b)copia certificatului de inmatriculare , a car^ii de identitate a autovehiculului;
c) copia certificatului de agreere valabil, in cazul autovehiculelor utilizate

pentru transportul in regim de taxi;
d) asigurarea pentru persoane si bunurile acestora;
e)asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
f)dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat;

g)declaratie pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la
art. 14^ alin.(6) din Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in
regim de taxi $i in regim de inchiriere , cu modificarile si completarile ulterioare;

h)declaratie pe propria raspundere privind dispecerul taxi, prin care
transportatorul autorizat va asigura dispecerizarea in cazul transportului de persoane

A

in regim de taxi. In localitatile in care dispecerizarea nu este obligatorie se va
mentiona modalitatea prin care transportatorul autorizat poate asigura
dispecerizarea;

i)dovada platii taxei de eliberare a autorizatiei de transport si a copiilor
conforme.
(3) Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ sunt urmatoarele:
a) autovehiculul care este detinut in proprietate este inmatriculat in judetul Prahova
(autovehiculul detinut in baza unui contract de leasing poate fi inmatriculat in orice
judet);
b) criteriile de departajare prezentate in declara^ia pe proprie raspundere conform
Art. 21 alin. (4) sunt identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.;
c) solicitantul autorizatiei taxi sau a copiei conforme a asigurat, prin declaratia pe
propria raspundere, ca deJine in proprietate sau cu contract de inchiriere spa^iul
necesar pentru parcarea autovehiculului pe intreaga durata de valabilitate a
autorizatiei taxi ori a copiei conforme(Anexa nr.l6 la prezentul Regulament);
d) prin eliberarea autoriza^iilor taxi $i a copiilor conforme nu se depa$e$te numarul
maxim de autorizatii taxi stabilit in Consiliul Local.
e)societa|ile cu capital privat care furnizeaza servicii publice de transport local,

inclusiv societa|ile de taxi, vor achizi{iona, incepand cu anul 2021, mijloace de
transport calatori ac|ionate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de
tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe
gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat si motoare cu
propulsie pe biogaz.
(4) Dosarele intocmite conform alin. (2) vor fi depuse la Primaria Municipiului
Campina -Registratura .
(5) Odata cu eliberarea unei autorizatii taxi sau a unei copii conforme se elibereaza
$i ecusonul respectiv.



(6) Autoriza|ia taxi se elibereaza sub rezerva prezentarii in maximum 15 zile a
dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Daca in termen de 15 zile de la
eliberarea autoriza|iei taxi nu se prezinta dovada fiscalizarii aparatului de ta)($t,
autoriza^ia taxi se retrage, urmand a fi supusa unei noi proceduri de atribuire. ..,.̂ vC;'
(7) - Modelul autorizapei taxi pentru serviciul de transport persoane inregi^db3ti5ci
este prevazut in Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
- Modelul autoriza^iei taxi pentru serviciul de transport marfuri $i bunuri in regim
de taxi este prevazut in Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
Art. 27 (1) Autorizatia taxi sj orice alta copie conforma se elibereaza odata cu doua
ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu aceasta.
Ecusoanele vor con{ine obligatoriu urmatoarele:
- localitatea de autorizare - Campina;
- tipul transportului respectiv: TAXI
- termenul de valabilitate a autoriza^iei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;
- numarul de ordine al autoriza{iei taxi sau al copiei conforme, dupa caz, astfel cum
a fost atribuit conform registrului special;
- numarul de circula$ie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autoriza^ia taxi sau
copia conforma, dupa caz.
(2) Ecusoanele vor fi executate din material rezistent la socuri mecanice, spalari cu
presiune mare, la intemperii $i expunere la soare si vor avea elemente de siguran^a.
(3) Producatorul ecusoanelor este obligat sa realizeze aceste produse (forma,
culoare) in regim de exclusivitate.
(4) Forma sJ dimensiunile ecusoanelor:dimensiunile ecusonului vor fi: 10 cm
lungime $i 6 cm la|ime iar fondul ecusonului va fi de culoare neagra, iar inscrisurile
de culoare galbena prevazute in Anexa nr.7 la prezentul Regulament.
Art. 28 Atribuirea autoriza^iei taxi sau a copiei conforme se anuleaza sJ nu se mai
elibereaza in urmatoarele cazuri:
a) precizarile referitoare la autovehiculul prezentat in declaraJia pe propria
raspundere nu corespund cu realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui ob^inut
la aplicarea punctajelor pentru criteriile de departajare precizate in declara^ie;
b) in termen de maxim 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a putut
prezenta documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
Art. 29 Orice modificare a uneia sau mai multor condi^ii de acordare a autorizatiei
taxi sau copiei conforme se va comunica prin declara|ie pe proprie raspundere a
transportatorului autorizat, inaintata autorita{ii de autorizare, in maximum 30 de zile
de la data modificarilor respective.

CAPITOLUL IV
1. PROCEDURA DE INCHEIERE A CONTRACTELOR DE ATRIBUIRE IN
GESTIUNE DELEGATA A SERVICIULUI DE TRANSPORT IN REGIM DE
TAXI

Art. 30 (1) Serviciul de transport in regim de taxi in Municipiul Campina se
atribuie in gestiune delegata, prin contract de atribuire de catre autoritatea de
autorizare, transportatorilor autoriza|i, pe baza autoriza^iei de transport
corespunzatoare, emisa de catre aceasta, precum si pe baza numarului de autoriza^ii
taxi sau de copii conforme, dupa caz, ob^inute prin procedura de atribuire prevazuta
la Capitolul III, punctul 3 din prezentul regulament.



(2) Prin contractul de atribuire m gestiune se stabilesc toate condi{iile in care se
desfa$oara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizaJiilor taxi sau a
copiilor conforme atribuite fiecarui transportator autorizat, pentru autovehic$fele
de^inute si utilizate conform prevederilor legii $i ale prezentului fegulament. ,-;vC:
(3) Dovada atribuirii Tn gestiune pentru executarea serviciului de trkhs$^M^ia''un
autovehicul de{inut este autoriza^ia taxi sau copia conforma a autoriza^iei de
transport, dupa caz, eliberata pentru aceasta, in condi{iile legii $i prezentului
regulament.
(4) Odata cu fmalizarea procedurii de eliberare a autorizatiilor taxi sau a copiilor
conforme se demareaza procedura de incheiere a contractelor de atribuire in
gestiune delegata a serviciului respectiv, care se realizeaza pe baza tuturor
autorizaJiilor taxi sau a copiilor conforme ob|inute prin procedura de atribuire sau
prin alte proceduri prevazute de lege.
(5) Contractul de atribuire in gestiune delegata se incheie pentru o perioada egala cu
durata maxima a valabilitaJii autoriza^iilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar
nu mai mult de 5 ani.
(6) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire transportatorul autorizat
obJine alte autoriza^ii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse in contract prin
act adi^ional, nemodificandu-se durata contractului.
(7) Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit, pentru autorizatiile taxi sau
copiile conforme a caror valabilitate nu a expirat, durata contractului reinnoit fiind
egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei autoriza^ii sau copii conforme
deJinute, dar nu mai mare de 5 ani.
(8) Contractul de atribuire in gestiune va contine :
a) lista cu autoriza^iile taxi sau copiile conforme deJinute, cu precizarea numerelor
de ordine $i a termenelor de valabilitate a acestora;
b) caietul de sarcini;
(9) Unui transportator autorizat care de^ine un contract de atribuire a gestiunii i se
interzice a incheia cu ter^i contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
(10) Un contract de atribuire se reziliaza in urmatoarele cazuri:
a) a fost retrasa autorizaJia de transport a transportatorului autorizat;
b) au fost retrase toate autoriza$iile taxi sau copiile conforme care au fIcut obiectul
contractului;
c) conform prevederilor contractului;
d) in caz de nerespectare repetata a clauzelor contractuale.
(11) Drepturile $i obliga{iile transportatorilor autorizaJi carora li se atribuie in
gestiune delegata executarea serviciilor de transport in regim de taxi sau de
transport in regim de inchiriere se prevad in caietele de sarcini prevazute in Anexa
2A si 2B, anexate la contractele de atribuire in gestiune delegata.
(12) Cesionarea par|iala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de

atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de catre titularul/titularii acestora
unuia sau mai multor transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre
urmatoarele opera^iuni:
a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand na$tere
unui nou transportator;
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand na$tere unor noi
transportatori;



c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renun^a la una sau mai multe
autorizapi taxi, in favoarea unor angaja$i ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit
calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand na$tere astfel unui| sau
mai multor transportatori, dupa caz; /cx,
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizic^m$Q$$&% sau
o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand
nastere unui nou transportator.
(13) Ca urmare a infiim;arii noilor transportatori in urma uneia dintre opera^iunile
prevazute la alin. (12), autoritatea de autorizare emitenta a autoriza^iilor taxi,
depnute de titularii inu;iali ai contractelor de atribuire a gestiunii, la cererea
acestora, le va comasa sau distribui corespunzator intre transportatorii ini|iali si
transportatorii nou-infiim>ti, dupa caz, in raport cu numarul autovehiculelor care au
fost preluate sau cedate intre titularii contractelor si transportatorii nou-infiin^i.
(14) Comasarea sau distribuirea autorizaJiilor taxi sau a copiilor conforme, in
cazurile prevazute la alin.(12) se face de persoana imputernicita prin Dispozi|ia
primarului, astfel:
A. In cazul in care titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat,
dand nastere unui nou transportator, pentru comasarea autoriza{iilor taxi se vor
parcurge urmatoarele etape:
Etapa I.: Se va depune proiectul de fuziune publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. (2) din Legea nr.
31/1990 privind societa^ile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, din care sa reiasa care sunt autovehiculele taxi cedate, identificate prin
nr. de inmatriculare si nr. de identificare;
Etapa II: Autorizarea noului transportator rezultat se face pe baza documentelor
prevazute la cap. 2,art. 4 din prezentul regulament.
Etapa III: Comasarea autorizaJiilor taxi, dupa parcurgerea etapelor precizate mai sus
se va face pe baza unei o documentaJie, ce se depune in maxim 6 luni de la data
fuzionarii, ce trebuie sa con$ina urmatoarele :
- autoriza{iile de transport, in original;
- contractele de atribuire in gestiune delegata, in original;
- autorizatiile taxi in original;
- acordul societaJii de leasing in cazul in care autovehiculele sunt de$inute in
temeiul unui contract de leasing;
- car|ile de identitate, certificatele de inmatriculare si certificatele de agreare, in
copie, pentru autovehiculele taxi cedate din care sa reaisa ca proprietarul este
transporatorul nou infiim>t;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul nou infiinJat nu
are datorii la bugetul local si de stat si in care sa figureze autovehiculele preluate;
- dovada includerii taximetristilor utiliza^i in baza de date a unei autorita$i publice
locale;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportator autorizat nu are
datorii la bugetul local si de stat si in care sa figureze autovehiculul/autovehiculele
preluat/preluate/.

^

B. In cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand
nastere unor noi transportatori, pentru distribuirea autoriza^iilor taxi se vor parcurge
urmatoarele etape:



Etapa I: Se va depune proiectul de divizare publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea IV-a, conform prevederilor art. 242 alin. '(2) din Legea nr.
31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si comp|etarile
ulterioare,din care sa reiasa care sunt autovehiculele taxi cedate, ddentificatec^rin nr.
de inmatriculare $i nr. de identiflcare; ' ^:o^5"
Etapa II: Autorizarea noilor transportatori pe baza documentelor prevazute la cap.
2,art. 4 din prezentul regulament.
Etapa III : Distribuirea autoriza$iilor taxi, dupa parcurgerea etapelor precizate mai
sus se va face pe baza unei o documenta^ie, ce se depune in maxim 6 luni de la data
divizarii, ce trebuie sa con^ina urmatoarele:
- autoriza^ia de transport, in original;
- contractul de atribuire in gestiune delegata, in original;
- autorizaJiile taxi in original;
- acordul societatii de leasing in cazul in care autovehiculele cedate sunt de{inute in
temeiul unui contract de leasing;
- cartea de identitate, certificatul de inmatriculare $i certificatul de agreare, in copie,
pentru autovehiculele cedate din care sa reiasa ca proprietarul este noul
transportatorul autorizat, a$a cum figureaza in certificatul de inregistrare eliberat de
catre Oficiul Registrului ComerJului;
- dovada includerii taximetri$tilor utiliza^i in baza de date a unei autorita^i publice
locale;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transportator autorizat nu
are datorii la bugetul local si de stat in care sa figureze
autovehiculul/autovehiculelepreluate.

s*,

C. In cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii renun^a la una sau
mai multe autorizaJii taxi, in favoarea unor angaja^i ai acestuia, care dovedesc ca au
dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand na$tere astfel
unuia sau mai multor transportatori, dupa caz, pentru distribuirea autoriza$iilor taxi
se vor parcurge urmatoarele etape:
Etapa. I: Infiintarea noului transportator la Oficiul Registrului ComerJului ca
persoanajuridica/persoana fizica, dupa caz.
Se va depune o documenta$ie ce trebuie sa contina:
- declara^ie notariala, in original, in care se specifice la cate autoriza^ii taxi renun^a
transportatorul autorizat $i care sunt acestea (pentru identificarea autovehiculului
pentru care s-a atribuit autorizaJia taxi se scrie obligatoriu numarul de inmatriculare
$i numarul de identificare);
- copia contractului de munca al angajatului in favoarea caruia transportatorul
autorizat cedeaza autoriza^ia/autoriza^iile taxi, din care sa reiasa ca este angajat de
minim 6 luni in cadrul societa^ii respective, inregistrat la ITM;
- certificatul constatator oglinda firmei al transportatorului autorizat care cedeaza
autorizatia/autorizapile taxi, eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului $i
statutul societa^ii (daca este cazul);
- certificatul de inregistrare al noului transportator infiin^at - P.F.A/I.F./S.C. $i
certificatul constatator oglinda firmei eliberate de catre Oficiul Registrului
ComerJului, din care sa reiasa ca angajatul in favoarea caruia se cedeaza
autoriza^ia/autoriza^iile este persoana fizica autorizata, membru al intreprinderii
familiale sau asociat unic, dupa caz.
(transportator = cod CAEN 4932)



- autorizapa/autorizatiile taxi cedata/cedate, in original. i
Etapa II: Autorizarea noului transportator pe baza documentel0r prevazute la. cap.
2,art. 4 din prezentul regulament. : ;;i
Etapa III: In vederea efectuarii distribuirii autoriza^iei/autoriza^iilor taxi:,-{dupa
parcurgerea etapelor precizate mai sus, in termen de cel mult 6:liini:^e^ladata
cedarii autorizatiei, noul transportator autorizat va depune urmatoarele dbcumente:
- cerere pentru distribuirea autorizapei/autorizatiilor taxi;
- copie dupa autoriza^ia de transport a noului transportator infiin^at;
- acordul societa^ii de leasing in cazul in care autovehiculul/autovehiculele
cedat/cedate sunt de^inute in temeiul unui contract de leasing;
- cartea de identitate, certificatul de inmatriculare sJ certificatul de agreare pentru
autovehiculul/autovehiculele cedat/cedate din care sa reiasa ca proprietarul este
noul transportatorul autorizat, a$a cum figureaza in certificatul de inregistrare
eliberat de catre Oficiul Registrului ComerJului;
- dovada includerii taximetri$tilor utilizati in baza de date a unei autoritati publice
locale;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transportator autorizat nu
are datorii la bugetul local sj de stat in care sa figureze autovehiculul/autovehiculele
preluat/preluate.

^

D) In cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana
fizica autorizata sau o asocia^ie familiala autorizata care se transforma intr-o
persoana juridica, dand na$tere unui nou transportator, pentru distribuirea
autoriza^iei taxi se vor parcurge urmatoarele etape:

.̂

Etapa I: Infiintarea noului transportator - persoana juridica conform prevederilor
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, in care transportatorul autorizat persoana fizica este ac^ionar
unic; (transportator = cod CAEN 4932)
Etapa II: Autorizarea noului transportator pe baza documentelor prevazute la cap.
2,art. 4 din prezentul Regulament.

.̂

Etapa III: In vederea efectuarii distribuirii autoriza^iei taxi, dupa parcurgerea
etapelor precizate mai sus, in termen de cel mult 6 luni de la data depunerii cererii
de transformare, noul transportator autorizat va depune urmatoarele documente:
- cerere pentru distribuirea autorizaJiei taxi, ca urmare a transformarii;
- contractul de atribuire in gestiune delegata, in original;
- autoriza^ia de transport $i autorizaJia taxi, in original;
- copie dupa autorizata de transport a noului transportator infiin^at;
- acordul societaJii de leasing in cazul in care autovehiculele cedate sunt de{inute in
temeiul unui contract de leasing;
- cartea de identitate, certificatul de inmatriculare $i certificatul de agreare pentru
autovehiculul autorizat taxi, din care sa reiasa ca proprietarul este noul
transportatorul autorizat persoana juridica, a$a cum figureaza in certificatul de
inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Come4ului;
- dovada includerii taximetristilor utiliza^i in baza de date a unei autorita^i publice
locale;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transportator autorizat nu
are datorii la bugetul local si de stat in care sa figureze autovehiculul/autovehiculele
preluat/preluate.



(15) In cazul in care se cedeaza mai multe autorizaJii taxi unui singur angajat,
transportatorul autorizat nou mfiin^at trebuie sa fie persoanajuridica.
(16) Pe baza autoriza^iilor taxi sau a copiilor conforme ob^inute de fieeare
transportator ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (12), contractele ini|iife: de
atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator de autoritatea'deattitorizare,
transportatorilor rezulta|i in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. ( 13) si
(14), in interiorul aceluia$i termen de valabilitate a contractului/contractelor
ini^ial7ini^iale.
(17) Suspendarea activita^ii de transport in regim de taxi se poate realiza numai in
cazurijustificate.
Art. 31 Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport in regim
de taxi $i caietele de sarcini prevazute in Anexa nr. 2A si nr. 2B constituite ca anexe
la contract,se intocmesc conform Contractului - cadru de atribuire in gestiune
delegata a serviciului de transport in regim de taxi (Anexa nr.l la prezentul
Regulament);
Art.32. - Este interzisa efectuarea serviciului de transport public de transport sau
bunuri in regim taxi fara deJinerea autoriza|iei de transport, autoriza|iei taxi sau
copiei conforme si a celor 2 ecusoane.

2. PRELUNGIREAmZAREA AUTORIZATIEI TAXI
Art. 33 (1) O autorizaJie taxi sau o copie conforma de^inuta pentru un autovehicul
se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menJinerea obligatorie a aceluiasj numar
de ordine, numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ
urmatoarele condi|ii:
a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autoriza^iei taxi sau a copiei
conforme nu depase$te vechimea de 10 ani de la data fabrica^iei si este de^inut cu
titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
b) sunt respectate prevederile art. 34 alin. (1) din prezentul regulament, daca se
inlocuie$te autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizapei taxi;
c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autoriza^ia de transport sau nu i s-a
suspendat autoriza^ia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;
d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi este
in termen de valabilitate $i transportatorul a respectat prevederile caietului de
sarcini privind atribuirea;
e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidenJele contabile venitul brut
realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele
furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care
solicita prelungirea autorizatiilor taxi, sau din transportul in regim de inchiriere, in
conformitate cu contractele prevazute la art. 25 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 38/2008
privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere cu modificarile $i
completarile ulterioare, realizate de autovehiculele pentru a caror copii conforme
solicita prelungirea.
(2) In vederea prelungirii/vizarii, transportatorul autorizat va depune la autoritatea
de autorizare o documenta|ie ce trebuie sa con^ina:
a) cererea transportatorului pentru prelungirea autoriza^ie taxi(Anexa nr.lO la
prezentul Regulament);
b) copie dupa autorizatia de transport emisa de autoritatea de autorizare din cadrul
Primariei Municipiului Campina, valabila;



c) autoriza^ia taxi, in original;
d)copie dupa certificatul de inmatriculare si dupa cartea de identitate, a
autovehiculului de^inut in proprietate , dupa contractul de leasirig a autovehiculului
depnutintemeiulunuicontractdeleasing; : - , ;
e) copie dupa certificatul de agreare valabil;
f) certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii
la bugetul local si de stat in care sa figureze autovehiculul pentru care se elibereaza
autoriza^ia taxi (cu excep^ia autovehiculului de|inut in temeiul unui contract de
leasing opera^ional);
g)declaratie pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art.
14^ alin.(6) din Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim
de taxi $i in regim de inchiriere , cu modificarile si completarile ulterioare
h) declaraJie pe propria raspundere, in cazul transportului de bunuri si marfuri in
regim de taxi ca autovehiculul cu care se executa activitatea de transport marfa^ ca
este destinat acestui scop;
i) dovada achitarii taxei de prelungire/vizare a autorizatiei taxi.
(3) Dosarele intocmite in condi^iile alin. (2) vor fi depuse de catre transportatori la
sediul Primariei Municipiului Campina -Registratura.
(4) Documenta{ia depusa se analizeaza de catre imputernicitul primarului din

cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice Transport,Avize .
(5) AutorizaJia taxi se va elibera impreuna cu setul de ecusoane corespunzator
(6) Daca transporatorul autorizat nu a depus documenta^ia, conform alin. 2,
autorizapa taxi se re$ine sau se va retrage, dupa caz.
(7) Prelungirea autorizatiei taxi, conform alin. 2 se poate realiza in conformitate cu
prevederile Legii 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazurile
justificate.

3. MODIFICAREA AUTORIZATIEI TAXI
Art.34 (1) Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autovehiculul
deJinut, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing pentru care a
obJinut o autoriza^ie taxi sau o copie conforma, dupa caz, cu un alt autovehicul
deJinut in aceleasi condiJii, care indeplineste criteriile de departajare prevazute la
art. 21 alin. 4 din prezentul regulament, cu cel pu^in acelasi punctaj pe care
autovehiculul inlocuit l-a otyinut, la data atribuirii autoriza|iei taxi sau copiei
conforme respective, in urmatoarele cazuri:
a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii
sau furtului;
b) autovehiculul a fost casat;
c) autovehiculul a fost instrainat;
d) autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si ob^ine un punctaj superior
pentru criteriile de departajare pe care le indeplineste.Modelul cererii privind
inlocuirea autovehiculului este prevazut in Anexa nr. 11 la prezentul Regulament.
(2) — Autovehiculul inlocuitor trebuie sa fie deJinut in proprietate sau in temeiul
unui contract de leasing de catre transportatorul autorizat respectiv si trebuie sa
indeplineasca urmatoarele condijii:
a) sa indeplineasca cel pu^in acelasi punctaj ca autovehiculul inlocuit privind
criteriile de departajare in cazul transportului de persoane in regim de taxi;



b) sa aiba vechimea de la data fabrica{iei cel mult e'gala . cu vechimea
autovehiculului inlocuit, dar nu mai mult de 10 ani;
c) sa indeplineasca condi^iile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaJiilor
taxi sau a copiilor conforme, dupa caz; Af
(3) Modificarea autorizatiei taxi se realizeaza pe baza unei; documeni&fii care
trebuiesacon^ina: ; ; - - -""
a) cererea transportatorului autorizat pentru mlocuirea autovehiculului in care se
precizeaza motivul inlocuirii (Anexa nr.ll la prezentul Regulament);
b) copie a autoriza^iei de transport sau a certificatului de inregistrare la Registrul
Comertului, in cazul serviciului de inchiriere;
c) autoriza|ia taxi in original si setul de ecusoane corespunzator (daca este cazul);
d) copie a certificatului de inmatriculare si a carJii de identitate a autovehiculului
deJinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;
e) copie a certificatului de agreare valabil, in cazul autovehiculelor utilizate pentru
transportul in regim de taxi;
f ) certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul autorizat nu are
datorii la bugetul local si de stat, in care sa figureze autovehiculul pentru care se
elibereaza autoriza^ia taxi (cu excep^ia autovehiculului de{inut in temeiul unui
contract de leasing opera$ional);
g) dovada includerii tuturor taximetristilor utiliza^i in baza de date a unei autorita^i
publice locale;
h) dovada achitarii taxei de modificare a autorizatiei de transport taxi.
(4) Dosarele intocmite in condi|iile alin. (3) vor fi depuse la Primaria Municipiului
Campina -Registratura.
(5) Toate copiile solicitate sunt verificate de catre imputernicitul desemnat, prin
dispozitia primarului, din cadrul Compartimentului Monitorizarea Serviciilor
Publice, Transport,Avize .
(6) Autoritatea de autorizare va elibera autoriza$ia taxi modificata sub rezerva
prezentarii in termen de 15 zile de la eliberare a dovezii privind fiscalizarea
aparatului de taxat;
(7) Autoriza^ia taxi modificata se elibereaza impreuna cu setul de ecusoane
corespunzator .
(8) Transportatorul autorizat este obligat sa depuna documentele, in vederea
modificarii autoriza^iei, taxi in termen de 60 de zile calendaristice din momentul in
care a intervenit modificarea.
(9) Daca se depa$e$te termenul prevazut la alin. (8) autoriza|ia taxi se suspenda
pentru o perioada de 3 luni.
(10) Pentru autovehiculul depnut Tn temeiul unui contract de leasing, in cazul in
care pe perioada de valabilitate a autoriza^iei taxi, utilizatorul autovehiculului
devine proprietar, se impune modificarea autorizaJiei taxi pe baza documenta^iei
prevazuta la alin. (3) cu respectarea prevederilor alin. (7), (8) (9) si (10).

4. SUSPENDAREA AUTORIZAJIEI TAXI
Art. 35 (1) Autorizatia taxi sau orice alta copie conforma poate fi suspendata odata
cu ecusoanele aferente, pentru l-3 luni, in urmatoarele cazuri:
a) nu mai este indeplinita cel pu^in una dintre condipile atribuirii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspec^iei tehnice periodice;



c)sunt incalcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care
defavorizeaza clientul sau care vizeaza evaziunea fiscala;
d) au fost savar$ite abateri grave sau repetate de la prevederile contractu|^i de
atribuire in gestiune a serviciului sau de la prezentul Regularnent,
legalitatea, siguran^a serviciului, calitatea si continuitatea serviciuluis
clientului $i a mediului;
e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului
client eliberat corespunzator;
f) aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor
inscrisuri, insemne sau accesorii decat cele stabilite de lege si de prezentul
Regulament;
h) neindeplinirea in termen a prevederilor art. 29 din prezentul Regulament.
j) alte situa^ii prevazute de prezentul regulament si de Legea nr. 38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2) fn cazul suspendarii, transportatorul autorizat este obligat sa predea la
autoritatea de autorizare autoriza^ia taxi in original $i cele 2 ecusoane.
(3) Suspendarea autorizaJiei taxi se face prin dispozi{ia Primarului, la propunerea
Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice,Transport Avize din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului .
(4) Ridicarea suspendarii se face cu indeplinirea urmatoarelor condiJii cumulative:
a) transportatorul autorizat, va face dovada existen$ei $i valabilita^ii documentului
pentru care s-a facut suspendarea sau face dovada ca a remediat cauzele care au
generat suspendarea;
b) transportatorul autorizat va prezenta raportul fiscal din care sa reiasa ca nu a avut
activitate pe perioada suspendarii.

5. RETRAGEREA AUTORIZAJIEI TAXI
Art. 36 (1) Autorizapa taxi sau orice alta copie conforma poate fi retrasa in
urmatoarele cazuri:
a) in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3) $i la art. 14^3 alin. (1) din Legea 38/2003,
cu modificarile $i completarile ulterioare;
b) a fost ob$inuta pe baza unor documente false;
c) daca a fost re^inuta de doua ori in 12 luni consecutive;
d) daca activitatea de transport in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost
redusa in mod nejustificat, total sau parJial, fa^a de prevederile contractului de
atribuire in gestiune, timp de 6 luni, respectiv 12 luni consecutive, dupa cum rezulta
din rapoartele memoriei fiscale depuse;
e) copia conforma $i/sau ecusonul, dupa caz, au fost incredin|ate sau utilizate de alt
autovehicul decat cel pentru care au fost atribuite;
f) daca autovehiculul executa activitate de transport pe perioada in care autoriza|ia
taxi sau copia conforma este re^inuta sau suspendata;
g) daca taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre de^inatorul legal al
autoriza^iei taxi;
h) in cazul in care conducatorul auto nu de^ine atestat profesional sau atestatul
ob$inut are valabilitatea depa$ita;
i) la cerere;



j) in cazul in care din raportul fiscal, reiese ca pe perioada suspendarii
transportatorul autorizat a prestat activitatea cu autovehiculul respectiv;
k) in alte situatii prevazute de prezentul Regulament si de Legea; nr. 38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si comp.^arile
ulterioare. ; -:,'i.--.-^^;</
(2) - !n cazul retragerii, transportatorul autorizat este obligat' sar)redea la
autoritatea de autorizare autoriza^ia taxi in original si cele 2 ecusoane.
(3) - Retragerea autoriza^iei taxi se face prin dispozipa Primarului , la propunerea
Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice,Transport, Avize din cadrul
Primariei Municipiului Campina .
(4) - Autorizatiile taxi retrase vor fi atribuite prin procedura de atribuire stabilita la
Capitolul III punctul 3 din prezentul Regulament cu respectarea art. 14 si 15.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA DE DISPECERAT

AUTORIZAREA ACTIVITATII DE DISPECERAT
Art. 37. (1) Activitatea de dispecerat taxi in Municipiul Campina poate fi executata
de catre orice persoana juridica, denumita in continuare dispecerat, autorizata de
autoritatea din cadrul Primariei Municipiului Campina, in conditiile legii $i ale
prezentului regulament.
(2) Dispeceratele taxi autorizate de catre autoritatea de autorizare din cadrul
Primariei Municipiului Campina au dreptul sa ofere servicii de dispecerizare numai
pe baza de contract de servicii $i numai transportatorilor autorizaJi care isj
desfa$oara activitatea in Municipiul Campina, pe baza autoriza^iilor taxi emise de
aceea$i autoritate de autorizare.
(3) Asigurarea dispecerizarii serviciului de transport persoane in regim de taxi este
in sarcina transportatorului autorizat.
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(4) In condrfiile in care in obiectul de activitate al unui operator economic
inregistrat la registrul comertului se regasesc deopotriva activitatea de transport
persoane in regim de taxi s^ activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urma este
considerata o activitate conexa a transportatorului autorizat.
(5) fn orice alta situape decat cea prezentata la alin. (4), rela^ia dintre un dispecerat
taxi $i un transportator autorizat care executa transport in regim de taxi este o rela^ie
contractuala bazata pe contractul de dispecerizare incheiat in conformitate cu
prevederile alin. (6) $i Ordinul nr. 356/2007.
(6)Un contract de dispecerizare trebuie sa con|ina si urmatoarele clauze:
a) interdic^ia abaterilor de la calitatea ^i siguran^a serviciului;
b) interdicpa abaterilor de la legalitatea transporturilor;
c) modalitatea de a utiliza tariful de distan|a, respectiv tarif unic $i/sau tarif
diferen^iat, pe timp de zi sJ pe timp de noapte, in conformitate cu normele de
stabilire a tarifelor emise de A.N.R.S.C.;
d) interdicJia privind nerespectarea numarului minim de taxiuri $i programele
minimale de lucru ale taxiurilor in pia^a;
e) interdic|ia privind refuzarea nejustificata a executarii unor curse comandate de
clien|i;
f) interdic^ia privind func^ionarea unui transportator autorizat cu incalcarea
prevederilor legale;



g) interdic|ia implicarii taxiurilor sj a taximetri<jtilor m activita^i cu caracter
infrac^ional sau antisocial;
h) modalitaple m care dispeceratele asigura controlul privind modul /oum
transportatorii autorizap respecta obligatiile ce deriva din prevederilecontracMafe $i
in ce cazuri de incalcare a unor obligatii contractul poate fi reziliat unJlatemlc-'
i) durata contractului de dispecerizare trebuie sa fie de maxim 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii;
j) interdic^ia utilizarii altor inscrisuri decat cele prevazute de prezentul regulament,
cu condu1onarea rezilierii contractului de dispecerizare in cazul incalcarii acestor
prevederi.
(7) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridice autorizate, care pot fi
transportatori autorizap care executa transport in regim de taxi sau operatori
economici care nu au in obiectul de activitate transportul in regim de taxi.
(8) Serviciile de transport persoane in regim de taxi nu pot fi executate decat in
condi^iile in care se asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin
comenzi telefonice, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi.
(9) Este interzisa afi$area pe caroserie sau pe caseta speciala a denumirii unui
dispecer $i/sau a numarului telefonic de apel daca acesta nu este autorizat ca
dispecer taxi in Municipiul Campina.
(10) !n cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi, asigurarea
dispecerizarii este optionala.
(11) Modelul autoriza^iei pentru executarea activita^ii de dispecerat taxi este
prevazut in Anexa nr 5 la prezentul Regulament.
Art. 38(1) AUTORIZAJIA DE DISPECERAT TAXI se elibereaza de autoritatea
de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina pe baza unei documenta^ii
care trebuie sa con$ina urmatoarele:
a) copie de pe certificatul de inmatriculare emis de Registrul Comer^ului;
b) declara|ie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform
careia dispeceratul deJine baza tehnica necesara, sta$ia de emisie-recepJie, frecven^a
radio protejata, personalul autorizat sj spa^iile necesare;
c) certificat de atestare fiscala, din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii la
bugetul local si cel de stat;
d) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaJilor dispeceratului
taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunica^iilor;
e) copie de pe contractele de munca ale angajatilor operatori dispeceri;
f) copie de pe licen^a de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de
autoritatea in domeniu;
g)declaratia pe propria raspundere privind spatiul special amenajat unde se
desfasoara activitatea de dispecerat taxi (locatia);
h)dovada platii taxei de eliberare/prelungire a autorizatiei de dispecerat.
Modelul cererii de acordare/vizare a autorizatiei de dispecerat taxi este prevazut in
Anexa nr. 17 la prezentul Regulament.
(2) Dosarele intocmite conform alin. (1) vor fi depuse la Primaria Municipiului
Campina -registratura.
(3) Toate copiile solicitate sunt verificate de catre angajatul desemnat al
Compartimentului Monitorizarea Serviciilor Publice,Transport,Avize din cadrul
Primariei Municipiul Campina.



Art. 39 (1) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani,
cu posibilitatea prelungirii la cerere pe perioada de 5 ani in acelea$i condu;ii ca la
emitere, si este valabila numai pe raza Municipiului Campina.
(2) Acordarea/respingerea autorizatiei pentru activitatea de dispecerat se fac.erprin
dispoziJia Primarului la propunerea Compartimentului Monitorizarea_Seryiciilor
Publice,Transport, Avize din cadrul Primariei Municipiului Campina'. r " ' V
(3) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor
autoriza^i care i$i desfa^oara activitatea intr-o localitate, cu excepJia localitaplor
unde s-au atribuit mai pu^in de 100 de autoriza^ii taxi, unde serviciul este optional.
(4) Un transportator autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea unui
serviciu de transport persoane in regim de taxi, daca nu i$i autorizeaza propria
activitate de dispecerat, este obligat sa apeleze la serviciile unui dispecer taxi
autorizat, pe baze contractuale.
Art. 40 - Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi in Municipiul Campina a
va fi retrasa de catre emitent in urmatoarele cazuri:
a) autoriza^ia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu
realitatea;
b) nu mai sunt indeplinite condi^iile care menJin valabilitatea acesteia;
c) dispeceratul deserve$te taxiuri dotate cu sta{ii radio neinregistrate in registrul de
eviden^a a acestora;
d) dispeceratul deserve$te autovehicule pentru care nu s-au atribuit autoriza^ii taxi
sau de^in autorizaJii taxi atribuite de autorita^ile de autorizare ale altor localitaJi;
e) dispeceratul deserve$te autoturisme care realizeaza transporturi in regim de
inchiriere;
f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deservi^i practicarea unor tarife
destinate controlului pie^ei $i elirninarii concuren|ei;
g) la cerere;
h) pentru nerespectarea art.63 alin(8) lit.e.
Art. 41. Contractul de dispecerizare trebuie sa excluda orice tratament
discriminatoriu aplicat transportatorilor autoriza^i deservi^i, precum ^i orice tendin^a
monopolista, de control al pie^ei ^i de eliminare a concuren^ei.
Art.42. Transportul public de persoane in regim de taxi se va desfa$ura continuu pe
perioada celor 24 de ore ale zilei.

CAPITOLUL VI
DESFASURAREA ACTIVITATII DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

Art. 43 - (1) Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi,
conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condi^ii :
a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puJin 2 ani;
b) sa de^ina certificat de atestare profesionala valabil;
c) sa fie apt din punct de vedere medical sJ psihologic;
d) sa aiba varsta minima de 21 de ani.
e) sa nu aiba menJiuni in certificatul de cazier judiciar privitoare la faptele
prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Legea 38/2003.
l.DOTAREA AUTOVEHICULULUI
Art. 44 - (1) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri in regim de
taxi in Municipiul Campina, vor fi agreate de catre R.A.R. ca taxiuri numai



autoturisme $i, respectiv, autovehicule care indeplinesc cumulativ urmatoarele
condh:ii:
a) sunt dotate avand aparat de taxat in stare de func^ionare, cu taximetrul /$are
respecta prevederile legilor in vigoare sj cu aparatul de marCat electronic,$scal
avizat conform prevederilor legii $i ale Ordonan|ei de urgenJa aGuveKO,ii|^inr.
28/1999 privind obliga^ia agen$ilor economici de a utiliza aparate demarcat
electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu staJii radio de emisie-recep|ie, in stare de
func|ionare;
c) sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor Legii nr.
38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu
modificarile si completarile ulterioare, omologata de catre R.A.R.;
d) aparatul de taxat intra in funcJiune doar in momentul in care a fost activat de
dispozitivul de comanda fixat in una dintre pozi|iile de operare autorizate;
e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are insemnele, inscrisurile, elementele de
culoare ale caroseriei $i dotarile stabilite conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu
modificarile $i completarile ulterioare, Ordinului nr. 3/2008 pentru aprobarea
Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza
transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere $i
agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi,precum $i
prevederilor prezentului Regulament.
(2) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa
fie dotat cu portiere de acces $i evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun
pentru clien^i, dupa caz, precum sJ cu spa^iu corespunzator transportului bagajelor
de mana $i nu poate transporta mai mult de 4 persoane in afara conducatorului auto.
(3) Pentru transportul de marfuri sau bunuri in regim de taxi, autovehiculul, cu sau
fara remorca, trebuie sa fie destinat acestui scop $i sa nu depa$easca 3,5 tone masa
totala maxima autorizata.
(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de
persoane sau bunuri in regim de taxi.
Art. 45 (1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior, prin insemne, inscrisuri, elemente de
caroserie de culoare stabilita de Consiliul Local si dotari, vizibile de la distan^a,
informa{ii privind tarifele de transport aplicate, necesare atat clientului potenJial, cat
sJ organelor de control ^i supraveghere autorizate.
(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi
marcata pe par|ile laterale de o banda dubla de carouri tip $ah, de culori alternative
alb si negru, dimensiunile literelor $i cifrelor vor fi de 14 mm inaltime $i 4 mm
la{ime, de culoare galbena, pe fond negru, cu caractere Times New Roman, Normal,
incadrate intr-o caseta cu lungimea de 20 cm sj inah;imea de 16 cm (se va aplica
prin lipire, fiind exclusa metoda cu magnet.
(3) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, in cazul

transportului de marfuri sau bunuri, se va aplica cate un ecuson, defmit la art. 27,
pentru intreaga perioada de valabilitate a autoriza^iei taxi. Aceasta prevedere nu se
aplica la prima agreare a autovehiculului.
(4) Se interzice utilizarea autovehiculelor in activitatea taxi cu ecusoane deteriorate
sau cu un singur ecuson.
(5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu
inscrisul TAXI pe fa|a $i spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru sJ



care conJine doua lampi suplimentare, de culori diferite, a caror semnifica^ie, vazute
din fa{a, este urmatoarea:
a) in stanga, o lampa de culoare ro$ie care, atunci cand este aprinsa, indica poziJia
"Ocupat" a taxiului, respectiv exista comanda client $i presta^ia se tarifeaza; ,;
b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa; indicapcrcitia
"Liber" a taxiului, respectiv nu exista comanda client. ;
(6) Lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe par|ile laterale, optional, sa se
poata inscrie vizibil datele de identificare ale transportatorului autorizat sau ale
dispeceratului taxi, astfel cum sunt inregistrate la registrul comertului, $i numarul de
apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserve$te.
(7) fn cazul in care denumirea dispeceratului taxi sJ numarul de apel telefonic al
dispeceratului taxi,nr.de telefon mobil al transportatorului, nu sunt afi$ate conform
alin. (6) aceste date pot fi afi$ate pe caroseria autovehiculului destinat transportului
de persoane in regim de taxi.
(8) Modelul lampii taxi va fi omologat de R.A.R.
(9) Este interzisa aplicarea pe partea exterioara a taxiului a oricaror inscrisuri sau
simboluri ce reprezinta publicitate pentru ter^i. Acestea vor fi admise doar pe un
panou publicitar ata$at pe plafonul taxiului, numai cu avizul administra$iei publice
locale $i cu achitarea taxelor aferente. Panoul publicitar va respecta prevederile
Regulamentului de organizare sJ desfa$urare a activita^ii de publicitate, reclama $i
afi$aj in Municipiul Campina.
(11) Este interzisa afi$area pe parbrize a oricaror inscrisuri sau simboluri.
Art. 46 - Pozi|iile de operare autorizate ale taxiului sunt urmatoarele:
a) poziJia "Liber" - pozi^ia in care lampa de culoare verde din lampa taxi este
aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in poziJia de func$ionare "Liber", caz in
care calculul pre$ului este dezactivat;
b) pozi^ia "Ocupat" - pozi^ia in care lampa de culoare ro$ie din lampa taxi este
aprinsa permanent, iar taximetrul se afla in pozi|ia de func^ionare "Ocupat", caz in
care calculul pre^ului se efectueaza pe baza tarifului de pornire $i a tarifului pe
distanJa parcursa $i/sau pe durata sta^ionarii sau a circulaJiei sub viteza de comutare;
c) pozi{ia "Plata" - pozi^ia de funcponare "Suma de plata" a taximetrului, caz in
care pre^ul calatoriei este indicat ^i in care cel pu^in calculul preJului in func|ie de
durata este dezactivat. La trecerea in aceasta pozi^ie se stinge lampa rosie, se
aprinde lampa verde, iar aparatul de marcat electronic fiscal emite bonul client. Din
pozi^ia "Plata" nu se poate trece in pozi^ia "Ocupat" sau "Liber" decat dupa
emiterea bonului client.
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Art. 47. In cazul in care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de
taximetrist in alte scopuri decat transportul in regim de taxi, se instituie pozrJia de
operare "Privat", caz in care autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat
in pozi^ia "Liber" si lampa taxi scoasa de pe cupola.
Art. 48 (1) Pe portierele din fa|a ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile
tarifelor de distanJa (leiAm), practicate pe timp de zi $i pe timp de noapte, ale caror
modele $i dimensiuni sunt prezentate in Anexa nr. 6 la prezentul Regulament, astfel
incat acestea sa fie vizibile de la minimum 5 metri.
(2) Taxiul trebuie sa aiba afi$at in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi
consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autoriza^iei taxi ^i tarifele de
distan$a, de sta^ionare ^i de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand



$tampila autorita^ii de autorizare prevazute in Anexa nr.8 la prezentul Regulament,
precum sj un ecuson cuprinzand numele sj fotografia conducatorului auto.
(3) Cu excep^ia inscrisurilor sau a simbolurilor realizate in condi^iile prevazute la
art. 45 alin. (6) sj (7) din prezentul regulament, se interzice apliparea-pe case^E,taxi
sau pe elementele de caroserie a altor inscrisuri sj/sau insemne :de^tftjJa: .8elor
aprobate de lege si a celor specificate la art.45 alin (9) din prezentul Regularnent.
(4) Taxiul trebuie sa aiba afi$at in interior, la loc vizibil, un anun{ cu privire la
obliga^ia clientului de a solicita, de a prelua sj a pastra bonul client la coborarea din
taxi.
Art. 49 In raport cu Municipiul Campina, transportatorul autorizat poate executa
transportul in regim de taxi in urmatoarele situa^ii:
a) permanent, in interiorul Municipiului Campina, la cererea clientului;
b) ocazional, intre Municipiul Campina sj alte localita^i sau puncte de interes,
numai la cererea expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obliga^ia
revenirii in localitatea de autorizare dupa executarea cursei.
Art. 50 Este interzis transportul persoanelor in regim de taxi pe trasee fixe,
prestabilite de taximetrist, care depa$esc localitatea de autorizare.
Art. 51 (1) Taxiurile au acces in condi^ii egale sj nediscriminatorii in locurile de
a$teptare a clienJilor, stabilite prin hotarari ale Consiliului Local al Municipiului
Campina, in limita locurilor vacante.
(2) Accesul in locurile de a$teptare a clien^ilor poate fi gratuit.

^

(3) In lipsa locurilor de a$teptare a clienJilor, taxiurile pot sta^iona numai in locurile
permise pentru autovehicule.
(4) Pentru imbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe drumurile
publice cu restric^ii privind oprirea, cu excep^ia locurilor periculoase, cu condi$ia sa
nu fie perturbata circulaJia prin aceasta manevra.
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(5) In locurile de a$teptare, taxiurile pot fi angajate de catre clien^i dupa principiul
"primul sosit, primul plecat".
(6) Se interzice taxiurilor sa efectueze transport public de persoane in regim de taxi
sau sa sta$ioneze in vederea efectuarii in mod permanent a unor astfel de
transporturi in interiorul unei localita^i, alta decat localitatea de autorizare.
(7) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa de^ina pozi{ia de
monopol intr-o sta$ie de a$teptare a clientilor care are caracterul unui loc public.
(8) Este interzisa utilizarea sta^iilor destinate transportului public in comun ca
puncte de imbarcare sj/sau debarcare a clienJilor.
(9) Lista locurilor de a$teptare a taxiurilor pentru clienp este stabilita in HCL
nr.47/31.03.2011 , in func^ie de sistematizarea circula^iei in ora? cu in$tiin$area
asocia^iilor profesionale reprezentative.
Art. 52 (1) Orice persoana are acces egal $i nediscriminatoriu in angajarea
serviciilor unui taxi aflat in pozi^ia "Liber", sta^ionare sau in mi$care.
(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat in mi$care in poziJia "Liber" se poate realiza
de catre client semnalizand vizibil.
(3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace.
(4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap
locomotor, cu copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de
a se deplasa, taxiul poate opri sj circula in regim special in zone unde circula|ia este
restric^ionata, fara a afecta siguran^a celorlal^i participan^i la trafic.



Art. 53 Se interzice transportul pe o singura cursa a mai mult de un client, asa cum
este definit de lege.
Art. 54 (1) Timpul in care se desfe$oara o cursa este cel cuprins intre momewtul
inceperii cursei $i momentul fmalizarii acesteia. : xi--
(2) Momentul inceperii cursei este acela in care intre client $i taxiM^i&ts-a
convenit executarea acesteia sJ coincide cu momentul trecerii de la pozi^ia "Liber"
la pozi|ia "Ocupat".
(3) Momentul fmalizarii cursei taxiului este acela al eliberarii sale la destina^ie de
catre client, care coincide cu trecerea de la pozijia "Ocupat" la pozi^ia "Liber", dupa
emiterea bonului client de catre aparatul de taxat in pozi^ia "Plata".
(4) Chiar daca taxiul nu se deplaseaza, dupa trecerea in pozi^ia "Ocupat", taximetrul
afi$eaza tariful de pornire $i incepe inregistrarea duratei sta^ionarii la dispozi^ia
clientului dupa tariful orar.
Art. 55 (1) Pe toata durata activita^ii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce
prive$te respectarea prevederilor legii $i ale prezentului Regulament, de catre
reprezentan$ii organelor de control autorizate, respectiv :
a) administra^ia publica locala, prin personalul imputernicit de Primarul
Municipiului Campina;
b) organele fiscale locale $i jude^ene;
c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei $i Finan^elor, precum
$i din unita{ile sale teritoriale;
d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier;
e) Biroul Roman de Metrologie Legala, prin reprezentan^ele teritoriale;
f) structurile polipei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poli^iei Romane;
g) Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", prin reprezentan^ele teritoriale;
h) Autoritatea Na^ionala pentru Protec|ia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale;
i) inspectoratele teritoriale de munca.
(2) In traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentan^ii
autorita$ilor mentionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) $i h), numai impreuna cu Poli$ia
Rutiera.
(3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite
de reglementarile specifice, emise de organismele prevazute la alin. (1), precum $i
urmatoarele:
a) controlul existenJei valabilita^ii ^i utilizarii autoriza^iei taxi sau a copiei
conforme, dupa caz, precum si a ecusoanelor ^i a celorlalte documente stabilite de
lege sJ de prezentul Regulament;
b) controlul funcJionarii aparatului de taxat $i al integrita^ii sigiliilor;
c) controlul coresponden^ei dintre indica^iile furnizate in exterior de lampa taxi $i
indica^iile ^i inregistrarile aparatului de taxat;
d)controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor ^i a nivelului acestora;
e) momentul cand a fost descarcat in memorie ultimul raport fiscal de inchidere
zilnica sau ultimul bon client;
f) daca clien^ii primesc bonul client $i daca con^inutul acestuia este conform cu
prevederile legii;
g) preluarea spre analiza $i control a datelor din memoria fiscala.
(4) Controlul efectuat in conditfile alin. (1), in timpul deplasarii taxiului in pozi^ia
"Ocupat", se efectueaza, de regula, in caz de flagrant.



Art. 56 - (1) Aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini
cerin^ele prevazute la art. 41 din Legea 38/2003 privind transportul in regim de-taxi
si in regim de inchiriere, cu modificarile $i completarile ulterioare. /cx
(2) Bonul client trebuie sa con^ina elementele precizate la art. 42 dinLeg^a;4^/2003
privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) Este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat
defect, cu lampa taxi scoasa din funcJiune sau fara a elibera bonul client la finalul
cursei.

2. DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR
Art. 57. (1) La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport in regim
de taxi trebuie sa se gaseasca documentele valabile prevazute de reglementarile in
vigoare.

s*,

(2) In cazul prestarii serviciului de transport in regim de taxi, documentele care
trebuie sa existe la bord sunt urmatoarele:
a) autoriza^ia taxi sau orice alta copie conforma a autorizajiei de transport;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia tehnica
periodica valabila;
c) copia certificatului de agreare emis de R.A.R. prin reprezentam>le sale;
d) asigurarea pentru persoane $i bunurile acestora, in cazul transportului de
persoane;
e) asigurarea pentru marfuri $i bunurile transportate, in cazul transportului de
marfuri $i bunuri;
f) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
g) certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto;
h) legitima|ia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat;
i) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului, aparatului de taxat;
j) copia contractului cu dispeceratul taxi care il deserve^te sau copia autorizatiei de
dispecerat taxi, in cazul taxiurilor transportatorilor autoriza$i care au dispecerat
propriu(unde este cazul);
k) ecusonul taximetristului, afi$at la vedere;
1) lista cu tarifele practicate, afi$ata la vedere prevazuta in Anexa nr.8 la prezentul
Regulament;
Pe portiere trebuie sa fie aplicate cele 2 ecusoane.
(3) Ecusonul taximetristului, protejat in folie, se afiseaza la bordul autovehiculului
in loc vizibil $i cuprinde:
a) denumirea transportatorului autorizat de{inator al autorizatiei taxi respective, a$a
cum este inregistrat la Registrul Comertului;
b) numele $i prenumele taximetristului;
c) fotografia taximetristului;
d) 5tampila transportatorului autorizat sj semnatura persoanei desemnate;
e) data emiterii ecusonului.
(4) Emiterea ecusonului taximetristului este in sarcina transportatorului autorizat.
(5) Lista tarifelor practicate se afiseaza la loc vizibil in autovehicul, pentru a putea
fi consultata de client, si cuprinde:
a) denumirea transportatorului autorizat depnator al autoriza^iei taxi respective, a$a
cum este inregistrat la registrul comertului;



b) valoarea tarifelor pe timp de zi si pe timp de noapte practicate, respectiv:
1. tariful de distan|a (lei^cm);
2. tariful orar (de stationare) (lei/ora); , 7
3. tarifUl de pornire (lei);
c)dataemiterii; ;
d) stampila primariei Municipiului Campina si semnatura autorizata, care au
caracter de viza de conformitate;
e) stampila transportatorului autorizat si semnatura persoanei desemnate.
(6) Lista tarifelor practicate se intocmeste de catre transportatorul autorizat si se
inlocuieste de catre acesta ori de cate ori cel pu^in unul din tarife se modifica.
(7) Tarifele se vizeaza de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor
Publice,Transport,Avize din cadrul Primariei Municipiului Campina.
(8) Lista va conJine obligatoriu numarul de telefon OJPC la care se pot inregistra

reclama^iile si sesizarile clien{ilor referitoare la activitatea de transport persoane in
regim de taxi.

CAPITOLUL VII
PRETURI SI TARIFE PRIVIND TRANSPORTUL IN REGIM DE TAXI

^

Art. 58 (1) In cazul transportului public local de persoane in regim de taxi, se
utilizeaza tariful simplu, respectiv urmatoarele tarife, defmite conform art. 48, lit. a
din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu
modificarile si completarile ulterioare:
a) tariful de pornire (lei);
b) tariful de distan{a (leiAon);
c) tariful orar (de stationare) (lei/ora).
(2) In cazul transportului public local de bunuri sau marfuri in regim de taxi, se
utilizeaza tariful simplu, respectiv urmatoarele tarife din Legea 38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile sJ completarile
ulterioare:
a) tarifUl de pornire (lei);
b) tariful de distan{a (lei/km);
c) tariful orar(de stationare) (lei/ora);
d) tariful suplimentar (lei).
Art. 59 (1) La nivelul Municipiului Campina se va respecta tariful maximal de
distan{a, pentru transport public local de persoane in regim de taxi aprobat prin
Hotararea Consiliului Local Campina .
Art. 60 (1) Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor presta|iei $i a
tarifelor sunt urmatoarele:
a) tariful de distan{a, lei/km, se stabile$te in func$ie de caracteristicile tehnice si de
capacitatea de transport maxima autorizata ale autovehiculelor respective. In cazul
taxiurilor pentru transportul persoanelor se va ^ine seama si de nivelul confortului
oferit;
b) pre^ul transportului nu este condi^ionat de numarul persoanelor sau de cantitatea
de bunuri transportate, atata timp cat acestea nu depasesc capacitatea de transport
autorizata a taxiului;



c) in cazul transportului de persoane in regim de taxi, nivelul tarifelor de distan{a nu
poate depasi tarifele maximale de distan|a stabilite prin hotarari ale autorita{ii
administra|iei publice locale; j
d) la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va Jine cont de raportul $pre
tariful orar, exprimat in lei/ora, si tariful de distan{a, exprimat in lei/km, careOrefeie
sa fie egal cu 10, care este valoarea limita a vitezei de comutare, exprirhata in
km/ora;
e) este interzisa perceperea unui tarif diferit de tariful de distan{a practicat si avizat
de Primarie;
f) tariful pentru incarcare/descarcare poate fi compus din tariful pentru operatiunile
de incarcare/descarcare, mecanice sau manuale, $i operatiunile de manipulare a
bunurilor de catre taximetristi sau de catre manipulan^i, angaja{i ai transportatorului
autorizat. Lucrarile mecanizate de incarcare/descarcare trebuie sa aiba un tarif
prestabilit pe operatiune, iar tariful pentru opera{iunile manuale se convine inainte
de executare cu clientul, pe baza unui tarif orar prestabilit. intregul pre{ al
incarcarii/descarcarii sj manipularii bunurilor, daca acestea sunt executate de catre
angaja{ii operatorului de transport, se regase$te in bonul client pe care acesta il
plate$te la inchiderea presta{iei.
(2) Tarifele de distan|a maximale se modifica sau se actualizeaza periodic prin
indexare cu indicele de cre^tere a pre{urilor de consum, conform Ordinului
A.N.R.S.C. nr. 243/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea,
ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public de persoane,
bunuri ori marfuri in regim de taxi.
(3) Daca in derularea cursei se constata incetarea inregistrarii valorilor in modulul
fiscal, taximetristul va solicita clientului plata serviciului in limita valorii afi$ate de
aparatul de taxat.
Art. 61 In cazul transportului de persoane in regim de taxi orice tarif de distan^a
utilizat de catre transportatorii autoriza|i nu poate depasi tariful de distam:a maximal
aprobat in Consiliul Local.
Art. 62 Transportatorii autoriza^ au obliga{ia de a afisa valoarea tarifelor de
distan{a pe portierele din fa{a ale taxiurilor.

CAPITOLUL VIII
OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI, ALE
DISPECERATELOR TAXI, ALE TAXIMETRISTILOR SI ALE
CLIENTILOR CU PRIVIRE LA DESFASURAREA OPERATIUNILOR DE
TRANSPORT IN REGIM DE TAXI

Art 63 (1) fn vederea realizarii transportului de persoane, marfuri sau bunuri in
regim de taxi, in condi{ii de siguran|a, calitate $i legalitate, transportatorii autoriza^i,
dispeceratele taxi, taximetristii $i clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute de
lege, obliga|iile prevazute in prezentul Regulament, precum $i cele prevazute in
contractele de atribuire a gestiunii serviciului.
(2) Principalele obligatii aIe transportatorilor autoriza{i conform prevederilor
Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu
modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in condi^ii de
legalitate, siguran{a $i calitate;



b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu
taxiuri agreate si avand insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite
de lege si de prezentul Regulament; ;
c) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu de{in certific^fb de
atestare a pregatirii profesionale si care nu corespund prevederilorStaa^r0ului
ocupa|ional al taximetristului, inregistrand abateri grave in cazierul dfe'cc>nduita
profesionala;
d) sa nu incredin{eze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a
realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului
autorizat care este persoana fizica sau asocia{ie familiala;
e) sa asigure dispecerizarea activita{ii(unde e cazul);
f) sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a
marfurilor sau a bunurilor acestora pe toata durata transportului;
g) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice
informa|ie referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente
referitoare la siguran{a transportului ori a sa personala;
h) sa anun^e autoritatea de poliJie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si
agen{ia service de care depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a
aparatului de taxat sau a sta|iei radio de emisie-recep|ie de pe taxi;
i) sa instiin^eze in scris asocia|ia din care face parte taximetristul in legatura cu
intreruperea contractului individual de munca sau cu sanc{iunile aplicate acestuia
pentru abateri disciplinare;
j) sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare
metrologica a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;
k) sa furnizeze, la solicitarea autoritaJilor cu atribuJii de control, informapile privind
activitatea de transport desfa^surata;
1) transportatorii autorizati vor achiziJiona, incepand cu anul 2021, mijloace de
transport calatori acponate prin motoare cu propulsie electrica, tehnologii verzi de
tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In, Hydrogen (FCV), motoare cu propulsie pe
gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat si motoare cu
propulsie pe biogaz.
(3) Pe langa obliga^iile prevazute la alin. (2) transportatorii autoriza{i in Municipiul
Campina au urmatoarele obliga^ii :
a) sa prezinte, la cererea autorita^ii administra^iei publice locale, rapoartele
memoriei fiscale pentru fiecare autovehicul pe care il de|ine;
b) transportatorii autoriza|i persoane juridice au obliga|ia, prin persoana desemnata
pentru conducerea si organizarea activita^ii de transport persoane in regim de taxi sa
instruiasca, la angajare, soferii cu privire la indatoririle acestora conform
reglementarilor in vigoare cu privire la activitatea de transport persoane in regim de
taxi;
c) transportatorii autorizati au obligatia de a ridica de la Primaria Municipiului
Campina, in termen de 30 de zile de la atribuire, modificare, prelungire sau vizare:
- autoriza|ia de transport;
- autorizaJia taxi sau copia conforma, dupa caz;
fn caz contrar autoriza^iile respective se vor suspenda pe o perioada de 3 luni.
d) transportatorii autorizaJi pot incheia contracte cu servicii specializate de
intervenJie rapida precum Poli^ia Locala si Jandarmeria;



e) transportatorii autorizati au obliga{ia, sa se prezinte la autoritatea de autorizare
din cadrul Primariei Municipiului Campina, ori de cate ori sunt solicitatf, pentru
efectuarea controlului privind dotarea autovehiculului $i pentru verifie.area
valabilita{ii documentelor obligatorii la bordul autovehiculului a$a cun>{;$unt
prevazute la art. 57 alin. (2) din prezentul Regulament. Anuntareasev7$t6sprin
adresa scrisa.
f) sa anun^e la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina
orice modificare survenita in legatura cu contractul de dispecerizare;
g) sa elibereze fiecarui taximetrist legitima{ia $i ecusonul protejat in folie ( ce
trebuie afi$at la bordul atovehiculului, la loc vizibil);
h) sa intocmeasca lista cu tarifele practicate, conform Anexei 8 la prezentul
Regulament si sa o depuna la vizare ;
i) sa doteze toate autovehiculele taxi cu staJie radio de emisie-recep^ie in stare de
func{ionare(unde este cazul);
j) sa nu utilizeze ca taximetri$ti conducatori auto care nu de{in dovada includerii in
baza de date a unei autorita^i publice locale conform art. 69 din prezentul
Regulament;
k) sa solicite in scris autoritatii administra{iei publice locale cazierul de conduita
profesionala al taximetristului, inainte de angajarea acestuia $i sa-l anexeze la
dosarul de angajare(daca exista);
1) sa instiinJeze, in scris, autoritatea de autorizare in legatura cu intreruperea
contractului individual de munca sau cu sanc{iunile aplicate acestuia pentru abateri
disciplinare.
(4) Principalele obligaJii ale taximetri$tiIor conform prevederilor Legii 38/2003
privind transportul in regim de taxi $i in regim de inchiriere, cu modificarile $i
completarile ulterioare, sunt urmatoarele:
a) sa aiba ^inuta corespunzatoare, un comportament civilizat ^i preventiv in rela{ia
cu clientul, respectand conduita de buna practica, conform prevederilor
Standardului ocupa^ional al taximetristului;
b) sa de^ina certificatul de atestare a pregatirii profesionale valabil ^i sa il prezinte la
solicitarea organelor de control abilitate de lege $i de prezentul Regulament;
c) sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localita|ii $i sa respecte
solicitarile legale ale acestuia;
d) sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozipa de operare
"Liber", cu excep{ia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda
dispecerului sau cand condu1ile de trafic nu permit aceasta manevra;
e) sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea
presta^iei efectuate;
f) sa nu pretinda ca plata pentru presta^ia efectuata decat suma prevazuta pe bonul
client;
g)sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activita^i cu caracter
infrac^ional ori in alte acte antisociale;
h) sa anun^e organele de poli^ie, in cel mai scurt timp $i cu prioritate, despre orice
eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
i) sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
j) sa transporte clientul la destina^ie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori
convenit cu acesta;
k) sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;



1) sa asigure integritatea calitativa $i cantitativa a marfurilor sau bunurilor
transportate, in cazul in care clientul nu le insote$te pe durata transportului;
m) sa transporte bagajele clien{ilor, in cazul transportului de persoane, in lir$kele
spa|iului destinat pentru acestea, faia perceperea de tarife suplinientare; ^
n) sa prezinte informa^iile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de 'control
imputernicite la aparatul de taxat, pentru verificare;
0) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului,
portierelor sj a geamurilor;
p) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile
corespunzatoare la aparatul de taxat;
q) sa nu transporte clien^i pe bancheta din fa{a decat in cazul in care ii aten|ioneaza
in prealabil ca au obligaJia sa poarte centura de siguranJa;
r) sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat
$i lampa taxi in funcJiune pentru poziJia de operare respectiva;
s) sa se supuna controlului autorita^ilor abilitate $i sa prezinte la control, in timpul
activita{ii, documentele prevazute de legisla^ia in vigoare sj de prezentul
Regulament;
t) sa poarte obligatoriu centura de siguranJa cand circula pe drumurile publice;
u) sa nu utilizeze staJia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care
poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;
v ) sa nu execute curse in afara localitaJii de autorizare decat in condiJiile prevazute
la art. 18 din Legea 38/2003, cu modificarile $i completarile ulterioare;
x) sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.
(5) Pe langa obligaJiile prevazute la alin. (4) taximetrisJii, in Municipiul Campina
au urmatoarele obligatii :
a) sa aiba un comportament civilizat $i preventiv fa{a de partenirii de trafic $i
organele de control;
b) sa aiba |inuta ingrijita (pantalon, cama^a, sacou in functie de anotimp) fiind
interzisa imbracamintea necorespunzatoare (^ort, maiou, $lapi);
c) sa nu pastreze ca $i garan^ie documentele sau obiectele personale apar^inand
clientului;
d) sa intre^ina aspectul curat $i ingrijit al autovehiculelor, atat in interiorul cat sJ in
exteriorul acestora;
e) sa nu execute lucrari de intrepnere $i reparajii, spalarea $i salubrizarea
autovehiculelor in sta{iile de a$teptare sau pe domeniul public;
f) sa nu polueze fonic in sta{iile de a^teptare;
g) sa nu utilizeze codurile de urgen^a la care raspund taximetri^tii. In situa^ii critice
justificate, taximetristul poate transmite apel de urgen^a prin mijloacele specifice de
comunicare, aflate in dotarea autovehiculului taxi, catre serviciile specializate de
interven^ie rapida, respectiv Poli|ia Locala sau Jandarmeria;
h) sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban, care sa deranjeze clien{ii;
1) sa utilizeze, pe teritoriul administrativ al Municipiului Campina, numai tarifele
aprobate de catre autoritatea de autorizare, conform listei de tarife stampilata $i
afisata pe bord;
j) la solicitare, clien{ii vor fi ajuta^i la urcarea ^i coborarea din autovehicul, in
special persoanele cu handicap, persoanele in varsta sJ femeile gravide;
k) sa nu refuze transportul persoanei cu handicap si a dispozitivului de mers;



1) sa nu staponeze in vederea preluarii clien^ilor (pozi{ia LIBER) decat in locurile
special amenajate si semnalizate;
m) sa nu opreasca sj sa sta|ioneze in staJiile destinate transportului public in comun;
n) sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei
Campina ori de cate ori sunt solicita{i in vederea efectuarii
dotarii autovehiculului sj a documentelor obligatorii la bordul autovehrciiMui
cum sunt prevazute la art. 57 alin. (2) din prezentul Regulament. Anun^area se face
prin adresa scrisa.
o) pe parcursul desfa$urarii activitatii, sa utilizeze sta{ia radio de emisie-recep{ie din
dotarea autovehiculului(unde este cazul);
(6) Principalele obliga{ii ale clienfiIor sunt urmatoarele:
a) sa achite pre|ul transportului executat;
b) sa solicite, sa preia $i sa pastreze bonul client la coborarea din taxi;
c) sa nu plateasca serviciile pe care le-a realizat taximetristul decat in limita sumei
totale prevazute in bonul client;
d) sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul
desfa^urarii cursei respective;
e) sa nu oblige sau sa nu impuna, sub orice modalitate, taximetristului sa execute
transporturile prevazute la alin. (4) lit. g);
f) sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in
timpul efectuarii transportului, anunJand imediat organele de poli|ie in legatura cu
aceste evenimente;
g) sa sesizeze Primaria Municipiului Campina ^i filiala jude^eana a Autorita{ii
Na^ionale pentru Protectia Consumatorilor, dupa caz, in legatura cu practici
neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea
serviciilor de taximetrie solicitate;
h) sa nu ocupe scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguran^a.
(7) Principalele obliga(ii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:
a) dispeceratul trebuie sa ^ina un registru special de eviden$ a elementelor de
identificare a tuturor sta^iilor radio de emisie-recep|ie, aflate in dotarea taxiurilor
deservite, numerelor de apel, denumirii transportatorului autorizat deservit,
numarului $i duratei de valabilitate ale autorizaJiei taxi;
b) sa comunice, la solicitarea autorita^ilor de control abilitate, informatiile solicitate
privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
c) sa nu deserveasca taxiuri dotate cu sta^ii radio de emisie-recepJie de^inute ilicit
sau autovehicule care executa transport in regim de inchiriere;
d) dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitarii serviciului de transport de
catre un client, la cererea expresa a acestuia, sa il informeze in legatura cu tariful
sau gama de tarife pe care le practica taxiurile deservite $i sa respecte preferin^a
clientului;
e) sa controleze respectarea de catre transportatorii autorizati a obliga^iilor ce deriva
din prevederile contractelor de dispecerizare incheiate cu ace$tia;
f) sa nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autoriza|i;
g) sa nu aplice practici prin care sa de^ina controlul asupra pie^ei taximetriei, sa
provoace distorsiuni ale concurem;ei sau sa elimine concuren^a, precum ^i practici
monopoliste;



h) sa dispecerizeze numai transportatorii autoriza^i care desfa$oara serviciul de
transport in regim de taxi in Municipiul Campina $i sunt autorizati de autoritatea de
autorizare din cadrul Primariei.
(8) Pe langa obligatiile prevazute la alin. (7) dispeceratele taxi autori^e in
Municipiul Campina au urmatorele obliga|ii: -,^--f.
a) sa nu doteze cu lampa taxi sj sta{ie emisie-recepJie decat taxiurileapar^nand
transportatorilor autorizaJi care au participat la procedura de atribuire a
autorizatiilor taxi prevazuta la Cap. III, pct. 3 din prezentul Regulament $i au fost
declara^i ca$tigatori.
b) sa inregistreze toate sesizarile ceta|enilor cu privire la activitatea taxi sj sa le
solutioneze in acord cu dispozitiile legii;
c) sa anun^e, la solicitarea autorita|ii de autorizare din cadrul Primariei Municipiului
Campina, transportatorii autorizaJi pe care ii deserve$te sa se prezinte la control
autovehiculul sj a valabilita|ii documentelor la bordul autovehiculului a$a cum sunt
prevazute la art. 57 alin. (2);
d) sa anun{e la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina
orice modificare survenita in legatura cu contractele de dispecerizare incheiate cu
transportatorii autorizaJi;
e) la cererea autorita|ii de autorizare, dispeceratele autorizate au obligaJia sa depuna
in maxim 24 de ore graficul de prezen|a in trafic a autovehiculelor taxi pentru care
s-au incheiat contracte de dispecerizare;
f) la cererea autoritatii de autorizare , dispeceratele vor pune la dispozitie lista
nominala a membrilor societatii, cu datele personale ale acestora, indicativele,
numerele de inmatriculare ale autovehiculelor arondate la dispeceratul taxi care
executa taximetrie. In cazul firmelor nou infiintate, va fi prezentat si statutul de
functionare al firmei si o copie a certificatului de inmatriculare al acesteia;
g) operatorii dispeceri au obligatia de a solicita pentru fiecare transportator
autorizat, anterior incheierii contractului de dispecerizare, autorizatia eliberata de
autoritatea de autorizare in termen de valabilitate.
Art. 64 Raspunderea transportatorului autorizat pentru daunele produse clientilor
in timpul transportului din vina sa este integrala $i se acopera pe baza asigurarii de
raspundere civila.

CAPITOLUL IX
CAZIERUL DE CONDUITA PROFESIONALA SI ABATERILE GRAVE DE
LA CONDUITA PROFESIONALA

Art. 65. (1) Primaria Municipiului Campina, prin autoritatea de autorizare, va
organiza o baza de date privind activitatea profesionala, evidenJa abaterilor de la
conduita profesionala $i a sanc{iunilor pentru aceste abateri pentru urmatoarele
categorii de persoane:
a) persoanele care au calitatea de persoane desemnate reprezentand transportatorii
autorizati;
b) taximetri$tii;
c) alte persoane care desfasoara activita|i in executarea serviciilor de transport in
regim de taxi.
(2) Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei declara|ii pe
propria raspundere din care sa rezulte ca persoana respectiva nu a comis abateri de



!

la conduita profesionala $i nu a avut sanc|iuni legate de aceasta activitate(Anexa
nr. 13 la prezentul Regulament).
(3) Datele referitoare la activitatea profesionala, abaterile de la conduita
profesionala sj de la prevederile standardului ocupa^ional $i sanc$iunile prpiite
pentru aceste abateri constituie cazierul de conduita profesionala al uneij^rSoane.
Un cazier de conduita profesionala corespunzator trebuie sa confirrhe ca in
activitatea sa persoana a dovedit probitate morala sj profesionala $i ca nu figureaza
cu abateri grave de la conduita profesionala( Anexa nr.l4 la prezentul Regulament).
(4) Primaria Municipiului Campina va asigura baza de date impotriva oricarui acces
neautorizat al acesteia.

Art. 66. Baza de date privind activitatea unei persoane va cuprinde urmatoarele :
a)documentele care atesta pregatirea profesionala;
b)monitorizarea conditiilor de mentinere a valabilitatii acestor documente;
c)abaterile de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional,
dupa caz;
d)sanctiunile primite;
e)monitorizarea contractelor de munca incheiate si inchise;
f)monitorizarea miscarii taximetristului de la un transportator autorizat la altul;
g)monitorizarea cazurilor de retinere a atestatului profesional al taximetristului;
h)monitorizarea valabilitatii atestatului profesional al taximetristului sau a
certificatului de pregatire profesionala al persoanei desemnate;
i)monitorizarea indeplinirii conditiilor de capacitate profesionala si de onorabilitate
a persoanei desemnate din cadrul transportatorilor autorizati sJ al dispeceratelor
taxi.
Art. 67. Primaria Municipiului Campina se consulta cu asociaJiile profesionale
reprezentative in vederea mem:inerii la zi a cazierului de conduita profesionala.
Art. 68. (1) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita
persoanei desemnate, care reprezinta transportatorul autorizat, sa depuna dovada
includerii tuturor taximetri$tilor utiliza{i in baza de date a Primariei Municipiul
Campina.
(2) Dovada emisa de Primaria Municipiului Campina implica responsabilitatea
acesteia privind con|inutul cazierului de conduita profesionala.
(3)Transportatorul autorizat solicita la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca
acesta este inclus in baza de date a unei autoritati publice locale. Pe baza dovezii,
transportatorul autorizat solicita in scris autoritatii administratiei publice locale
cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza obligatoriu la dosarul de
angajare.
Art. 69. O persoana nu poate fi inclusa in mai mult de o baza de date. Orice
informatie oferita de o persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa
in baza de date are regimul unei declara|ii pe propria raspundere.
Art. 70. Autoritatile prevazute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare, furnizeaza trimestrial toate datele privind
abaterile constatate de aceste autorita^i si sancJiunile aplicate pentru taximetri$tii
care activeaza in domeniul transportului in regim de taxi.
Art. 71. Abaterile grave de la conduita profesionala a persoanelor stabilite la art. 65
alin. (1) din prezentul Regulament sunt cele prevazute la Capitolul VIII, art. 52 din
Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea



prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxisJ in regim de
inchiriere.

i

CAPITOLUL X
SANCTIUNI SI CONTRAVENTII

Art. 72 (1) Pe langa contraventiile prevazute in Legea 38/2003 cu modificarile $i
completarile ulterioare, costituie contraven^ii urmatoarele fapte, daca nu au fost
savarsite in astfel de condipi incat, potrivit legii penale, sa fie considerate
infrac|iuni, $i se sanc{ioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de Ia 100 lei la 500 lei:
- aplicabila transportatorilor autoriza{i pentru nerespectarea prevederilor art. 45, art
63 alin. (2) lit.f, art 63 alin. (3) lit.a), b) $i d) din prezentul Regulament;
- aplicabila taximetri$tilor pentru nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (5) lit. a),
b), c), d),e) f) h), i), k), 1) si m) din prezentul Regulament;
- aplicabila dispecerilor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (8) lit. b)
din prezentul Regulament.
2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
- aplicabila transportatorilor autoriza|i pentru nerespectarea prevederilor art. 48
alin.4, $i art.63 alin.(3) lit. f), g), h), i), k), 1) sj m) din prezentul Regulament;
- aplicabila taximetri$tilor pentru nerespectarea prevederilor, art.63 alin. (5) lit. g),
j ) , n) $i o) din prezentul Regulament;
- aplicabila dispecerilor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 63 alin. (8) lit. a),
c) si d) din prezentul Regulament;
3. cu amenda de la 1000 lei la 5000 lei:
- aplicabila transportatorilor autorizaJi pentru nerespectarea prevederilor art. 29, art.
57 alin. (6), alin. (8) $i art 63 alin. (3) lit. j din prezentul Regulament;
- aplicabila dispeceratelor taxi pentru nerespectarea art. 42 din prezentul
Regulament.
4. cu amenda de la 5000 lei la 25000 lei:
- aplicabila transportatorilor autoriza{i pentru nerespectarea prevederilor art 63 alin.
(3) lit. c)
5. cu amenda de la 25000 lei la 50000 lei:
- aplicabila transportatorilor autoriza^i - posesori de autoriza{ie de transport - care
executa transport de persoane sau bunuri sJ marfuri in regim de taxi fara sa de^ina
autorizaJie taxi, eliberata de catre autoritatea de autorizare din cadrul Primariei
Municipiului Campina in conformitate cu prevederile legii $i prezentului
regulament.
(2) Controlul, constatarea contraven{iilor $i aplicarea sanc|iunilor pentru faptele
prevazute in Legea nr. 38/2003, cu modificarile sj completarile ulterioare, precum $i
pentru cele prevazute in prezentul Regulament se face de catre reprezentan|ii
organelor de control autorizate, precizate la art 55 alin (1).

^,

(3) Imputernici|ii Primarului Municipiului Campina sunt Poli^ia Locala $i
Autoritatea de Autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina.
Art. 73. Pe langa sanc|iunile prevazute mai sus se dispun $i masuri administrative,
ca sanc^iuni complementare, privind re{inerea, suspendarea, retragerea sau anularea,
dupa caz, a unor autoriza^ii, copii conforme, atestate profesionale sau contracte, in



conditiile prezentului Regulament si ale Legii nr. 38/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 74. Dispozi^iile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Q,G.
nr.2/2001 privind regimuljuridic al contraven^iilor, cu modificarile sicomple,tanle
ulterioare. - - . ' V ^ r .

' - -H'i,v-'"

CAPITOLUL XI
ALTE DISPOZITII

Art.75. Agresarea fizica sj verbala a reprezentan^ilor imputernici^i sa aplice
prevederile legii sj ale prezentului regulament, a legilor $i reglementarilor cu privire
la activitatea de taximetrie, se sancJioneaza cu amenda intre 500 $i 1.000 lei $i
suspendarea autoriza|iei taxi/copiei conforme pe o perioada de 3 luni.
In cazul repetarii comportamentului agresiv, autoriza^ia taxi va fi anulata.
Art.76. In sta^iile de a$teptare vor sta^iona doar taxiurile disponibile, $oferii avand
obliga^ia de a ramane in autovehicul sau in apropierea lui. A$teptarea clien^ilor se
va face in sta^ii taxi special amenajate cu marcaje ^i placu^e indicatoare, in limita
locurilor stabilite.
Art. 77. Clien^ii pot opta pentru un anume autovehicul taxi, indiferent de poziJia
acestuia in coloana formata in sta|ia respectiva.
Art. 78. (1) Eliberarea unui duplicat al autoriza^iei de transport, autoriza^iei de
dispecerat/copiei conforme se realizeaza numai in urmatoarele condi^ii:
a) deteriorare grava;
b) distrugere totala, pierdere, sustragere;
,̂

In vederea eliberarii duplicatului, titularul va depune la emitent in termen de 24 ore
de la producerea evenimentului, o cerere la care va anexa urmatoarele documente:
a) originalul autoriza^iei de transport, autoriza^iei taxi / copiei conforme, dupa caz;
b) dovada publicarii in presa locala, dupa caz;
c) dovada taxei de eliberare duplicat a autorizatiei de transport, sau a copiei
conforme
(2)Eliberarea unui nou ecuson se realizeaza in urmatoarele condi^ii:
a) deteriorare grava;
b) distrugere totala, pierdere, sustragere.

,̂

(3) In cazul pierderii sau sustragerii ecusoanelor, transportatorul autorizat, are
obliga^ia de a anun^a organele competente din cadrul Compartimentului
Monitorizarea Serviciilor Publice,Transport, Avize din cadrul Primariei
Municipiului Campina $i de a prezenta dovada publicarii in presa locala .
Art.79 (1) In cazul in care transportatorul autorizat persoana juridica sau
intreprindere familiala inceteaza activitatea de taximetrie, acesta are obligaJia de a
depune la autoritatea de autorizare autoriza^ia taxi/copia conforma, impreuna cu
ecusoanele aferente.

,̂

(2) In cazul in care transportatorul autorizat persoana fizica autorizata inceteaza
activitatea de taximetrie, acesta are obligatia de a depune la emitent autorizaJia taxi,
impreuna cu ecusoanele aferente sj autoriza|ia de transport (daca este cazul).
Art. 80 (1) Controalele asupra activita^ii transportatorilor autorizaJi se pot executa
in urmatoarele condi^ii:



a) controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie sa faca parte un
reprezentant al Poli^iei Rutiere. Aceste controale se executa planificat sau la cererea
expresa a unui organ de control autorizat; . :
b) control privind activitatea taxiurilor, la sediul firmei, pe perioada cat ace^fea
sta^ioneaza in locurile de a$teptare, sau in alte locuri, se face de reprez^fifan^ii
organelor de control autorizate prevazute la art. 55 din prezentul regulament $i de
catre imputernicitli Primarului.
(2) Fiecare organ de control autorizat va efectua controlul numai in domeniul in
care are atributli in ceea ce prive$te desfa$urarea activita^ii de transport in regim de
taxi.
(3) Pentru organele de control, neconcordan^a dintre indica^iile ,,LIBER" $i
,,OCUPAT" ale lampii taxi in regim de operare a aparatului de taxat poate fi
considerata flagrant $i constituie motiv de oprire a taxiului de catre autorita^ile
abilitate $i de control privind aceasta neconcordan^a.



ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.l92/23 decembrie 2021

Presedinte de sedinta,
Consilier,'

Zagan HorafiqX^Teodor

Taxe privind acordarea autorizatiil

1. - taxa eliberare/prelungire valabilitate autorizatie taxi pe 5 ani-250 lei;
2. -taxa eliberare/prelungire valabilitate copie conforma pe 5 ani-250 lei;
3. -taxa modificare autorizatie transport/copie conforma(schimbare autovehicul,

formajuridica, actionariat, manager,etc)-100 lei;
4. - taxa eliberare/prelungire autorizatie dispecerat taxi pe 5 ani-250 lei;
5. -taxa eliberare duplicat a autorizatiei de transport, a copiei conforme si a

autorizatiei de dispecerat taxi -250 lei.



Anexa nr.l ;
la RegulamentuI privind organizarea $i
executarea serviciulu^ de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

! - .- %'

CONTRACT- cadru
DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA

a serviciului de transport in regim de taxi
nr. din ,

CAPITOLUL I
Parfile contractante

Municipiul Campina reprezentat prin Primar cu sediul in
Municipiului Campina, bld.Culturii, nr.l8, jude|ul Prahova, in calitate de delegatar , pe de o
parte,
$i
Transportatorul autorizat , posesor al Autoriza|iei de Transport nr cu
sediul/domiciliul in Municipiului Campina , str , nr , jude|ul Prahova ,
inregistrat sub nr la Registrul Comer|ului , codul unic de
inregistrare ,reprezentat legal prin , in calitate de delegant , pe de
alta parte.

CAPITOLUL H
Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegata
Art. 1. (1) Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegata il reprezinta executarea
serviciului de transport

in
Municipiului Campina.
(2) Programul de lucru este _

CAPITOLUL III
Durata contractului
Art. 2. (1) Contractul de atribuire in gestiune delegata se incheie pentru o perioada
de , valabil pana la data de .
(2) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire transportatorul autorizat ob|ine alte
autoriza|ii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse in contract prin act adi|ional,
nemodificandu-se durata contractului.
(3)Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit, pentru autorizafiile taxi sau copiile
conforme a caror valabilitate nu a expirat, durata contractului reinnoit fiind egala cu cea mai mare
durata de valabilitate a unei autoriza|ii sau copii conforme de|inute, dar nu mai mare de 5 ani.

CAPITOLUL IV
Drepturile $i obliga{iile parfilor
A. Drepturile deIegantului
Art. 3. Delegantul are urmatoarele drepturi:
a) sa incaseze tarifele aferente transportului prestat.
b) sa utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport

c) in cazul nerespectarii obliga|iilor contractuale de catre delegatar, conform legisla|iei in vigoare,
se poate adresa instan|ei competente.
d) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activita|ile de transport

desfasurate pe drumul public.



B. Drepturile delegatarului
Art. 4. Delegatarul are urmatoarele drepturi:
a) in caz de nerespectare repetata a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de atribuiredn
gestiune delegata, de drept, fara soma|ie , punere in intarziere saujudecata (pactcomisoriu) Vx
b) controlul si monitorizarea serviciului de transport m regim de taxi in Municipiului Gatnpma;
c) constatarea si sanc|ionarea abaterilor de la legisla|ia in vigoare cu privire la serviciuI,^e*':
transport in regim de taxi si de la Regulamentul privind organizarea si efectuarea serviciului de
transport bunuri si si persoane in regim de taxi sj in regim de inchiriere in Municipiului Campina
aprobat de Consiliul Local.
C. Obligafiile delegantului
Art. 5. - (1) Delegantul este obligat:
a) sa asigure executarea serviciului de transport in regim de taxi in condi|ii de
legalitate, siguranfa sj calitate;
b)sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat transport in regim de
taxi , cu taxiuri agreate si avand insemnele de identificare
stabilite prin lege si prin Regulamentul de organizare si executarea serviciului de transport in
regim de taxi sj in regim de inchiriere aprobat de Consiliul Local al Municipiului Campina;
c) sa nu transmita autorizafiile taxi sau copiile conforme, sub orice forma, altui transportator
autorizat, transportator sau oricarei alte persoane, pentru a fi utilizate in executarea transportului
respectiv;
d) sa nu utilizeze ca taximetrisji conducatori auto care nu de|in certificate de atestare a pregatirii
profesionale sj care nu corespund prevederilor Standardului ocupa{ional al taximetristului,
inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;
d) sa asigure dispecerizarea activitaJii(unde este cazul);
f) sa defina asigurare pentru marfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate
impreuna cu bunurile acestora;
g) sa respecte prevederile - O.G. nr. 37 din 7 august 2007 cu modificarile sj completarile
ulterioare, la stabilirea perioadelor de coducere sj a perioadelor de odihna a taximetristului;
h) sa nu incredin|eze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul
de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana
fizica sau asociafie familiala;
i)sa plateasca taxa aferenta utilizarii locurilor de stationare - asteptare clienti in regim de taxi
(2) Delegantul este obligat sa respecte toate condifiile de efectuare a serviciului de transport in
regim de taxi prevazute in caietul de sarcini Anexele nr. 2A-B la prezentul
contract.
D. ObIigafiile delegatarului
Art. 6. (1) Delegatarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in
gestiune delegata, sa respecte legisla|ia privind organizarea sj efectuarea serviciului de transport
in regim de taxi
(2) Delegatarul este obligat:
a) sa notifice la cererea par|ilor interesate informafii referitoare la incheierea prezentului contract
de atribuire in gestiune delegata;
b) sa asigure controlul sj monitorizarea respectarii condifiilor cuprinse in prezentul contract de
atribuire in gestiune delegata;
c) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depa$esc posibilitafile de solu|ionare ale
delegantului;
d) sa medieze, pe baza competen|elor si a cadrului legal, eventualele divergen|e, sesizari, plangeri
etc care apar intre delegant sj beneficiarii serviciului contractat, precum si sa intervina in
solu|ionarea situa|iilor conflictuale aparute in relafia cu sindicatele, in condi|iile in care delegantul
solicita acest lucru;
e) sa stabileasca, sa ajusteze sj sa modifice tarifele maximale pentru transportul in regim de taxi
sau in regim de inchiriere in conformitate cu Ordinul nr. 243/2007 emis de A.N.R.S.C;
f)sa nu il tulbure pe delegant in exerci|iul drepturilor rezultate din prezentul contract;
g)sa propuna pentru aprobare Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a
serviciului de transport in regim de taxi si programele de investi|ii corespunzatoare acestui scop;
h)sa intervina ferm in cazurile de concurenfa neloiala care perturba desfa$urarea activitafii



delegantului; ;
i)sa nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegata in afara de cazurile
prevazute expres de lege sau de prevederile contractului.

CAPITOLULV r
Raspundercacontractuala ; "
Art. 7. - (1) For|a majora, defmita conform legii, apara de raspundere partea care oinvoea.
(2) In cazul in care una dintre par|i nu isi indeplineste obliga|iile prevazute in prezentul contract
de atribuire in gestiune delegata, invocand for|a majora, aceasta este obligata sa notifIce celeilalte
parti in scris, in termen de 5 zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul
respectivului caz de for|a majora. Partea care nu va respecta aceasta clauza isi va asuma toate
riscurile si consecin{ele ce decurg.
Art. 8. intarzierea sau neexecutarea obliga{iilor asumate din motive de for|a majora nu atrage
pentru nici una dintre par^i penalizari sau alte compensa|ii. Perioada de executare a contractului
va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata $i acceptata for|a majora.
Art. 9. Daca una dintre par^i reziliaza unilateral contractul de atribuire in gestiune delegata fara
justa cauza, aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.
Art. 10. In cazul in care deIegantul nu respecta oricare dintre obliga{iile metionate la art. 5,
contractul se reziliaza de drept, fara soma|ie, punere in intarziere sau judecata (pact comisoriu)
delegatarul nefiind obligat sa plateasca vreo despagubire.

CAPITOLUL VI
Litigii
Art. 11. ParJile vor depune toate diligen|ele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a
nein|elegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire in gestiune delegata.
Art. 12. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 11 se vor solu|iona
pe calea instan|elorjudecatoresti, potrivit legii, cu excep|ia prevederilor de la art. 10.

CAPITOLUL VII
A

Incetarea contractului de atribuire in gestiune delegata
Art. 13. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situapi:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca par|ile nu au convenit in scris condi{iile legale de
prelungire;
b) in cazul denun|arii unilateralejustificate de catre delegant a contractului de atribuire in gestiune
delegata; acesta va trimite o notificare prealabila de 90 de zile;
c)in cazul nerespectarii obliga|iilor contractuale de catre delegant, prin reziliere unilaterala de
catre delegatar, de drept, fara soma{ie, punere in intarziere sau judecata (pact comisoriu)
delegatarul nefiind obligat sa plateasca vreo despagubire;
d)in cazuri de for|a majora, fara plata unei despagubiri;
e)a fost retrasa autoriza|ia de transport a transportatorului autorizat;
f)au fost retrase toate autoriza|iile taxi sau copiile conforme care au facut obiectul prezentului
contract;
g)in cazul anularii contractului de catre delegant, in situatiile prevazute de Legea nr. 38/2003
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile
ulterioare;
h ) in cazul in care interesul national sau local o impune prin denun{area unilaterala de catre
delegatar.

CAPITOLUL VIII
Alte clauze
Art. 14. Unui transportator autorizat care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a
incheia cu ter^i contracte de subdelegare a serviciului respectiv, sub san|iunea rezilierii
contractului de drept, fara somatie, punere in intarzire saujudecata.
Art. 15. Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractului
unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este adrnisa decat in cazul in care acest
operator sau transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului



de atribuire in gestiune, persoana juridica. Operatorul economic respectiy trebuie sa objina, in
conditiile legii, autoriza{ia de transport pentru a deveni transportator autorizat.
Art. 16. (l)Se va respecta tariful maximal de distan{a, pentru transportul public local de
persoane in regim de taxi: ":-
(2) - Tariful de noapte nu va fi mai mic decat tariful de zi, dar nu va fi mai maredecat cu^pana la

50%,dintarifuldezi. ;Q'
(3) Ajustarea si modificarea tarifelor se va face, anual, conform ordinului A.N.R.S.C. nr.
243/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor
pentru serviciilor de transport public de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi.
(4) Tarifele de distan{a maximale se modifica sau se actualizeaza prin indexare cu indicele de
crestere a pre|urilor de consum , in condi|iile legii.
Art. 17. Fac parte integranta din prezentul contract:
(1) Lista cu autorizaJiile taxi sau copiile conforme de|inute - Anexa nr.lA
(2) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2A si 2B
(2) Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi.

CAPITOLUL IX
Dispozi{ii finale
Art. 18. Prezentul contract are la baza urmatoarele documente de referin{a, care vor fi respectate
intocmai de catre delegatar si delegant:
a) Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile
si completarile ulterioare;
b)Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 38/2003 modificata si completata;
c) Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi ,
aprobat prin Hotararea de Consiliu Local;
d) O.U.G. nr.l09/2005 privind transporturile rutiere, modificata si completata;
e) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilita{i publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
f) Ordin nr. 243 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri
ori marfuri in regim de taxi, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Ordin nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a
conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim
de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi;
h) O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenfiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
i) Legea nr. 26/1990 privind registrul comer^ului - Republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
j) Ordin nr. 207 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a
autoriza{iilor de transport in domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu
modificarile si completarile ulterioare;
k) O.U.G. nr. 28 din 25 martie 1999 privind obliga{ia operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscale - Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
1) O.G. nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de
conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de
inregistrare a activita|ii acestora,cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 19. (l)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adi|ional incheiat intre par|i.
(2)Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract numai din
cauze justificate, cu notificarea prealabila a delegantului.
Art.20. (l)Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata reprezinta voin|a par^ilor.
(2)Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata intra in vigoare la data sj a fost
incheiat in doua exemplare,cate un exemplar pentru fiecare parte semnatara.
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Anexa nr.lA
la Contractul de atribuire in
gestiune delegata a serviciuIui de
transport in regim de taxi

Lista cu autorizafiile taxi sau copiile conforme definute

Nr. Crt. Numarul Autoriza|iei
Taxi /Copiei conforme

Termenul de
valabilitate

Model
autovehicul



Anexa nr.2A
la Contractul de atribuire in
gestiune delegata a serviciului de
transport in regim de taxi

CAIETDESARCINI-cadru
pentru transportul de persoane in regim de taxi

Prevederi specifice pentru serviciile de transport de persoane in regim de taxi in Municipiul
Campina Transportul de persoane in Municipiul Campina se poate executa numai de catre
transportatori autoriza{i de catre autoritatea de autorizare din cadrul Primariei, numai in baza
autoriza|iei taxi, emisa de aceeasi autoritate de autorizare .

A. DREPTURILE TRANSPORTATORILOR AUTOWZATI
1. Transportatorul autorizat care de|ine autoriza{ii taxi emise de catre autoritatea de autorizare din
cadrul Primariei Municipiul Campina poate executa transportul de persoane in regim de taxi in
urmatoarele situaJii:
a) permanent, in interiorul Municipiul Campina, la cererea clientului;
b) ocazional, intre Municipiul Campina si alte localitafi sau puncte de interes, numai la cererea
expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obliga|ia revenirii in Municipiul Campina
dupa executarea cursei;
2. Pe toata durata de valabilitate a autorizaJiilor taxi transportatorul autorizat poate sa-si
inlocuiasca, la cerere, in modjustificat autovehiculul, pentru care a ob{inut o autoriza|ie taxi cu un
alt autovehicul de|inut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing , in condiJiile legii si
prevazute la Art. 40 din Ordinul nr. 356/2007 si la Art. 34 din Regulamentul privind organizarea
si executarea serviciului de transport in regim de taxi in Municipiul Campina.
3. Autoriza|iile taxi prevazute in Anexa lA la Contractul de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de trasnport in regim de taxi se pot prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu
men{inerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca in acel moment autoturismul nu
depaseste vechimea de 10 ani de la data fabrica|iei, este de|inut cu titlu de proprietate sau in
temeiul unui contract de leasing si sunt indeplinite toate cerin{ele legii si ale Regulamentului
privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi.
B. OBLIGATHLE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI
1. sa asigure executarea serviciilor de transport persoane in regim de taxi in Municipiul Campina
in condnii de legalitate, siguran{a si calitate;
2. sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat transport de persoane in regim de taxi,
cu taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege si prin Regulamentul
privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi;
3. sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu de{in certificate de atestare a pregatirii
profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupa|ional al taximetristului,
inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;
4. sa nu incredin{eze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul
de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana
fizica sau asocia|ie familiala;
5. sa asigure dispecerizarea activita|ii, dupa caz;
6. sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau
a bunurilor acestora pe toata durata transportului;
7. sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informa|ie
referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguran|a
transportului ori a sa personala;
8. sa anun|e autoritatea de poli|ie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agen|ia service
de care depind, in caz de furt sau dispari|ie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a sta|iei radio
de emisie-recep|ie de pe taxi;



9. sa instiinJeze in scris autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina in
legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia
pentru abateri disciplinare;
10. sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica
a taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente; , . ' -
11. sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atribu|ii de control, informafiile privind-a^tivitatea
de transport desfasurata ;
12. sa prezinte, la cererea autoritajii administratiei publice locale, rapoartele memoriei fiscale
pentru fiecare autovehicul pe care il define;
13. sa instruiasca soferii la angajare cu privire la indatoririle acestora conform reglementarilor in
vigoare cu privire la activitatea de transport persoane in regim de taxi
14.sa ridice de la Primaria Municipiului Campina, in termen de 30 de zile de la eliberare sau
prelungire :
- autorizaJia de transport;
- copia conforma;
-autorizatia de dispecerat
- autorizaJia taxi modificata.
15. sa emita fiecarui taximetrist ecusonul care va fi afisat la loc vizibil pe bordul autovehiculului.
Ecusonul cuprinde obligatoriu urmatoarele:
a) denumirea transportatorului autorizat definator al autorizafiei taxi respective, asa cum este
inregistrat la registrul comer^ului;
b) numele si prenumele taximetristului;
c) fotografia taximetristului;
d) stampila transportatorului autorizat si semnatura persoanei desemnate;
e) data emiterii ecusonului.
C. CONDITII PRIVIND DOTAREA AUTOVEHICULULUI CARE, PE BAZA
AUTORIZATIE TAXI POATE EXECUTA TRANSPORT DE PERSOANE IN REGIM DE
TAXI
1. autovehiculul trebuie sa faca parte din categoria autoturismelor cu pana la maximum 5(cinci)
locuri, inclusiv locul conducatorului auto.
2. autoturismul sa fie dotat cu portiere de acces si evacuare in dreptul fiecSrei banchete sau scaun
pentru clien|i, dupa caz, precum si cu spaJiu corespunzator transportului bagajelor de mana .
3. linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, a fi marcata pe par|ile
laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, (se va aplica prin
lipire este exclusa metoda cu magnet)
4. autoturismul taxi sa fie dotat cu lampa taxi in stare de funcJionare, de culoare galbena , cu
inscrisul TAXI pe fa{a si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine
doua lampi suplimentare, de culori diferite a caror semnifica{ie vazuta din spate este urmatoarea:
a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indicS pozi|ia <<Ocupat>> a
taxiului, respectiv exista comanda client si presta|ia se tarifeaza;
b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozi|ia <<Liber>> a
taxiului, respectiv nu exista comanda client. Lampa taxi trebuie sa fie omologata de catre R.A.R.;
5. autoturismul taxi sa fie dotat cu aparat de taxat in stare de func|ionare, cu taximetrul care
respecta prevederile legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform
prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonan|ei de
urgen|a a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga{ia agen{ilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;
6. aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerin{ele prevazute la Art. 41
din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere , cu modificarile si
completarile ulterioare.
7. autoturismul taxi sa fie dotat cu sta|ie radio de emisie-receptie in stare de func|ionare, sau cu
telefon mobil;
8. pe fiecare din portierele din spate se va aplica cate un ecuson;
9. pe portierele din fa|a ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de distan{a
(lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, astfel incat acestea sa fie vizibile de la



minimum 5 metri. Afisarea se va face pe colant auto-adeziv si va avea dimensiunile 10 cm.
lungime si 6 cm.latime, fondul ecusonului va fi de culoare neagra iar inscrisurile de culoare
galbena.Dimensiunile literelor si cifrelor vor fi de 14mm inaltime si 4 nim latime, cu caractere
Times New Roman Normal,incadrate intr-o caseta cu lungimea de 20 cm sj inaltimea de 16 cm.
10. lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe par|ile laterale, opJional, sa se poatarnscrie
vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt "--:.
inregistrate la registrul comer|ului, si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il
deserveste;
11. in cazul in care nu se respecta prevederile de la pct.lO denumirea dispeceratului taxi si
numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste se pot inscrie si pe caroseria
autovehiculului taxi;
12. bonul client trebuie sa con|ina elementele precizate la Art. 42 din Legea 38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa
taxi scoasa din func{iune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.
D. OBLIGATHLE TAXIMETRI$TILOR
1. sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel pu|in 2 ani;
2. sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
3. sa aiba varsta minima de 21 de ani;
4. sa aiba {inuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in rela|ia cu clientul,
respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupa{ional al
taximetristului;
5. sa de|ina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de
control abilitate de lege ;
6. sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul Municipiului Campina si sa respecte
solicitarile legale ale acestuia;
7. sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozi|ia de operare <<Liber>>, cu
excep|ia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand condi|iile
de trafic nu permit aceasta manevra;
8. sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea presta|iei
efectuate;
9. sa nu pretinda ca plata pentru presta{ia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
10. sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activita|i cu caracter infrac{ional
ori in alte acte antisociale;
11. sa anun|e organele de poli{ie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment
grav la care au participat sau au fost martori;
12. sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
15. sa transporte clientul la destina{ie pe traseul solicitat ori convenit cu acesta (in cazul in care
clientul nu isi exprima alta dorin|a , el va fi transportat la destina{ie pe ruta ce mai scurta)
14. sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
15. sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul
in care clientul nu le inso{este pe durata transportului;
16. sa transporte bagajele clien{ilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spa|iului
destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
17. sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la
aparatul de taxat, pentru verificare;
18. sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a
geamurilor;
19. sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la
aparatul de taxat;
20. sa nu transporte clien|i pe bancheta din fa|a decat in cazul in care ii aten{ioneaza in prealabil
ca au obliga|ia sa poarte centura de siguran|a;
21. sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi
in func{iune pentru pozi|ia de operare respectiva ;
22. sa se supuna controlului autorita|ilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activita|ii,
documentele prevazute de legisla|ia in vigoare si de prezentul regulament;



23. sa poarte obligatoriu centura de siguran|a cand circula fara client, in restul cazurilor portul
centurii fiind optional;
24. sa nu utilizeze sta|ia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera
sau favoriza tulburarea ordinii publice; .̂
25. sa nu execute curse in afara localita|ii de autorizare decat in condi|iile prevazute la art. 18din
Legea38/2003cumodificarilesJcompletarileulterioare;
26. sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului;
27. sa aiba un compartament civilizat sj preventiv fa|a de partenirii de trafic sj organele de
control;
28. sa aiba Jinuta ingrijita ( pantalon, cama$a , sacou - in func|ie de anotimp ) fiind interzisa
imbracamintea necorespunzatoare ( $ort, maiou. $lapi);
29. sa nu pastreze ca $i gran|ie documentele sau obiectele personale apar|inand clientului
30. sa intre|ina aspectul curat sj ingrijit al autovehiculelor , atat in interiorul cat $i in exteriorul
acestora
31. sa nu execute lucrari de intre{inere $i repara{ii, spalarea $i salubrizarea autovehiculelor in
sta|iile de a$teptare sau pe domeniul public
32. sa nu polueze fonic in sta|iile de a$teptare
33. sa nu utilizeze codurile de urgen|a la care raspund taximetri$tii. In situa{ii critice justificate
taximetristul poate transmite apel de urgen{a prin mijloacele specifice de comunicare, aflate in
dotarea autovehiculului taxi, catre serviciile specializate de interven|ie rapida respectiv Poli|ia
Locala sau Jandarmeria.
34. sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban care sa deranjeze clien{ii
35. la solicitare, clien|ii vor fi ajuta|i la urcarea $i coborarea din autovehicul, in special persoanele
cu handicap, persoanele in varsta sJ femeile gravide.
36. sa nu refuze transportul transportul persoanei cu handicap $i a dispozitivului de mers.
37. sa nu sta{ioneze in vederea preluarii clien|ilor ( pozi|ia LIBER) decat in locurile special
amenajate si semnalizate
38. sa nu opreasca si sa sta|ioneze in stapile destinate transportului in comun
39. sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina ori de
cate ori sunt solicita{i in vederea efectuararii controlului asupra dotarii autovehiculului $i asupra
documentelor obligatorii la bord . Contactarea se face prin intermediul dispecerului la care
transportatorul autorizat a declarat ca este arondat.
E. DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR
l. La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport persoane in regim de taxi,
trebuie sa se gaseasca urmatoarele documente valabile:
a) autoriza|ia taxi;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului;
c) copia certificatului de agreare;
d) asigurarea pentru persoane sj bunurile acestora;
e) asigurarea de raspundere civila;
f) certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto;
g) legitima|ia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat;
h) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului;
i) copia contractului cu dispeceratul taxi care il deserve$te sau copia autoriza{iei de dispecerat
taxi, in cazul taxiurilor transportatorilor autoriza|i care au dispecerat propriu;
j) ecusonul taximetristului, aflsat la vedere;
k) lista cu tarifele practicate, afi$ata la vedere;
Pe portierele autovehiculului trebuie sa fie aplicate cele 2 ecusoane .



Anexa nr.2B
la ContractuI de atribuire in
gestiune delegata a serviciului de
transport in regim de taxi pentru
bunuri si marfuri

CAIET DE SARCINI - cadru
pentru transportul de bunuri $i marfuri in regim de taxi

Prevederi specifice pentru serviciile de transport de bunuri si marfuri in regim de taxi in
Municipiul Campina.

Transportul de bunuri si marfuri in Municipiul Campina se poate executa numai de catre
transportatori autoriza|i de catre autoritatea de autorizare din cadrul Primariei, numai in baza
autoriza|iei taxi, emisa de aceeasi autoritate de autorizare .
A. DREPTURILE TRANSPORTATORILOR AUTOMZATI
1. Transportatorul autorizat care de|ine autorizaJii taxi emise de catre autoritatea de autorizare din
cadrul Primariei Municipiul Campina poate executa transportul de bunuri si marfuri in regim de
taxi in urmatoarele situa{ii:
a) permanent, in interiorul Municipiul Campina, la cererea clientului;
b) ocazional, intre Municipiul Campina si alte localita{i sau puncte de interes, numai la cererea
expresa a clientului, cu acordul taximetristului, avand obliga|ia revenirii in Municipiul Campina
dupa executarea cursei;
c) ocazional, intre Municipiul Campina si alte localitaJi de peste frontiera, la cererea expresa a
clientului si cu acordul taximetristului, cu obliga{ia revenirii autovehiculului in Municipiul
Campina, dupa executarea cursei.
3. Pe toata durata de valabilitate a autoriza|iilor taxi transportatorul autorizat poate sa-si
inlocuiasca, la cerere, in modjustificat autovehiculul, pentru care a obfinut o autorizaJie taxi
cu un alt autovehicul de{inut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing , in condi{iile
prevazute la Art. 40 din Ordinul nr. 356/2007 si la Art. 34 din Regulamentul privind organizarea
si executarea serviciului de transport in regim de taxi.
4. Autoriza{iile taxi prevazute in Anexa 1 la ContractuI de atribuire in gestiune delegata a
serviciului de transport in regim de taxi se pot prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu
men|inerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca in acel moment autoturismul nu
depaseste vechimea de 10 ani de la data fabrica{iei, nivelul minim de poluare este EURO VI, este
de|inut cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing si sunt indeplinite toate
cerintele legii si ale Regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport in regim
de taxi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Campina.
B. OBLIGAJHLE TRANSPORTATORILOR AUTOMZATI
1. sa asigure executarea serviciilor de transport bunuri sau marfuri in regim de taxi in condi|ii de
legalitate, siguran|a si calitate;
2. sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat transport bunuri sau marfuri in regim
de taxi, cu taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege si prin
Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi si in
regim de inchiere;
3. sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu de|in certificate de atestare a pregatirii
profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupa{ional al taximetristului,
inregistrand abateri grave in cazierul de conduita profesionala;
4. sa nu incredin|eze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul
de transport contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoana
fizica sau asocia|ie familiala;
5. sa asigure clientului beneficiul asigurarii marfurilor sau a bunurilor pe toata durata
transportului;
6. sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite la societate orice informaJie
referitoare la intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguran{a
transportului ori a sa personala;



7. sa anun|e autoritatea de poli{ie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agenJia service
de care depind, in caz de furt sau dispari|ie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a staJiei radio
de emisie-recep|ie de pe taxi;
8. sa instiin{eze in scris autoritatea de autorizare din cadrul Primariei al M|unicipiului Campina in
legatura cu intreruperea contractului individual de munca sau cu sancjiunile aplicate ac6&tuia
pentruabateridisciplinare; , " f '
9. sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a
taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;
10. sa furnizeze, la solicitarea autorita{ilor cu atribu|ii de control, informa{iile privind activitatea
de transport desfasurata ;
11. sa prezinte, la cererea autoritaJii administra{iei publice locale, rapoartele memoriei fiscale
pentru fiecare autovehicul pe care il de{ine;
12. sa instruiasca soferii la angajare cu privire la indatoririle acestora conform reglementarilor in
vigoare cu privire la activitatea de transport persoane in regim de taxi, in cazul transportatorului
autorizat persoanajuridica
13.sa ridice de la Primaria Municipiului Campina, in termen de 30 de zile de la eliberare sau
prelungire:
- autorizaJia de transport;
- copa conforma;
-autorizatia de dispecerat;
- autorizatia taxi modificata.
14. Sa emita fiecarui taximetrist ecusonul care va fi afisat la loc vizibil pe bordul autovehiculului.
Ecusonul cuprinde obligatoriu urmatoarele:
a) denumirea transportatorului autorizat de{inator al autoriza|iei taxi respective, asa cum este
inregistrat la registrul comer|ului;
b) numele si prenumele taximetristului;
c) fotografia taximetristului;
d) stampila transportatorului autorizat si semnatura persoanei desemnate;
e) data emiterii ecusonului.
C. CONDITH PRIVIND DOTAREA AUTOVEHICULULUI CARE, PE BAZA
AUTORIZATIE TAXI POATE EXECUTA TRANSPORT DE PERSOANE IN REGIM DE
TAXI
1. autovehiculul, cu sau fara remorca, trebuie sa fie destinat acestui scop si sa nu depaseasca 3,5
tone masa totala maxima autorizata.
2. sunt dotate avand aparat de taxat in stare de func|ionare, cu taximetrul care respecta prevederile
legilor in vigoare si cu aparatul de rnarcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei
legi si ale Ordonan|ei de urgen|a a Guvernului nr. 28/1999 privind obliga^ia agen|ilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare;
3. sunt dotate cu lampa taxi in stare de func{ionare, conform prevederilor prezentei legi,
omologata de catre R.A.R.;
4. aparatul de taxat intra in func{iune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de
comanda fixat in una dintre pozi|iile de operare autorizate;
5. pe portierele cabinei se va aplica cate un ecuson, pentru intreaga perioada de valabilitate a
autoriza{iei taxi. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.
6. linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, a fi marcata pe par|ile
laterale de o o banda dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 5 x
5 cm (se va aplica prin lipire este exclusa metoda cu magnet)
7. autoturismul taxi sa fie dotat cu lampa taxi in stare de func{ionare, de culoare galbena , cu
inscrisul TAXI pe fa{a si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care con{ine
doua lampi suplimentare, de culori diferite a caror semnifica|ie vazuta din spate este urmatoarea:
a) in stanga, o lampa de culoare rosie care, atunci cand este aprinsa, indic^ pozi|ia <<Ocupat>> a
taxiului, respectiv exista comanda client si presta^ia se tarifeaza;
b) in dreapta, o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa, indica pozi|ia <<Liber>> a
taxiului, respectiv nu exista comanda client.
8. aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerin|ele prevazute la Art. 41



din Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si
completarile ulterioare.
9. pe portierele din fa{a ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de distan{a
(lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, astfel incat acestea sa fie vizibile de la
minimum 5 metri. Afisarea se va face pe colant auto-adeziv si va avea dimensiunilelO cm.
lungime si 6 cm.latime, fondul ecusonului va fi de culoare neagra iar inscrisuriledeculoare
galbena.Dimensiunile literelor si cifrelor vor fi de 14 mm inaltime si 4 mm latime, cu caractere
Times New Roman Normal,incadrate intr-o caseta cu lungimea de 20 cm si inaltimea de 16 cm.
10. lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe par|ile laterale, op|ional, sa se poata inscrie
vizibil datele de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt
inregistrate la registrul comer|ului, si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il
deserveste;
11. in cazul in care nu se respecta prevederile de la pct. 10 denumirea dispeceratului taxi si
numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il deserveste se pot inscrie si pe caroseria
autovehiculului taxi;
12. bonul client trebuie sa con|ina elementele precizate la Art. 42 din Legea 38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa
taxi scoasa din func|iune sau fara a elibera bonul client la fmalul cursei.
D. OBLIGAJIILE TAXIMETRI$TILOR
1. sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel pu^in 2 ani;
2. sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic;
3. sa aiba varsta minima de 21 de ani;
4. sa aiba |inuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in rela{ia cu clientul,
respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupa{ional al
taximetristului;
5. sa de{ina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de
control abilitate de lege ;
6. sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul Municipiului Campina si sa respecte
solicitarile legale ale acestuia;
7. sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozi|ia de operare <<Liber>>, cu
excep{ia cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand condi{iile
de trafic nu permit aceasta manevra;
8. sa elibereze bonul client la fmalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea presta{iei
efectuate;
9. sa nu pretinda ca plata pentru presta|ia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
10. sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitafi cu caracter infrac|ional
ori in alte acte antisociale;
11. sa anun|e organele de poli|ie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment
grav la care au participat sau au fost martori;
12. sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
15. sa transporte clientul la destinaJie pe traseul solicitat ori convenit cu acesta (in cazul in care
clientul nu isi exprima alta dorin|a , el va fi transportat la destina{ie pe rutace mai scurta)
14. sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;
15. sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul
in care clientul nu le inso{este pe durata transportului;
16. sa transporte bagajele clien^ilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spa{iului
destinat pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;
17. sa prezinte informa|iile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la
aparatul de taxat, pentru verificare;
18. sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a
geamurilor;
19. sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la
aparatul de taxat;
20. sa nu transporte clien|i pe bancheta din fa|a decat in cazul in care ii aten{ioneaza in prealabil
ca au obliga|ia sa poarte centura de siguran{a;



21. sa nu execute activitate de transport in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat $i lampa taxi
in func|iune pentru pozrfia de operare respectiva ;
22. sa se supuna controlului autorita{ilor abilitate $i sa prezinte la control, in timpul activita|ii,
documentele prevazute de legisla{ia in vigoare $i de prezentul regulament;
23. sa poarte obligatoriu centura de siguran|a cand circula fara client, iri restul cazurilorportul
centurii fiind optional; i ;
24. sa nu utilizeze sta{ia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera
sau favoriza tulburarea ordinii publice;
25. sa nu execute curse in afara localitaJii de autorizare decat in condi|iile prevazute la art. 18 din
Legea 38/2003 cu modificarile $i completarile ulterioare;
26. sa nu fumeze sj sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului;
27. sa aiba un compartament civilizat $i preventiv fa{a de partenirii de trafic si organele de
control;
28. sa aiba |inuta ingrijita ( pantalon. cama$a , sacou - in func|ie de anotimp ) fiind interzisa
imbracamintea necorespunzatoare ( $ort, maiou, sJapi);
29. sa nu pastreze ca si gran{ie documentele sau obiectele personale apar|inand clientului
30. sa intre|ina aspectul curat $i ingrijit al autovehiculelor , atat in interiorul cat $i in exteriorul
acestora
31. sa nu execute lucrari de intre{inere $i repara{ii, spalarea $i salubrizarea autovehiculelor in
staJiile de a$teptare sau pe domeniul public
32. sa nu polueze fonic in sta{iile de a$teptare
33. sa nu utilizeze codurile de urgen{a la care raspund taximetri$tii. In situa|ii critice justificate
taximetristul poate transmite apel de urgen{a prin mijloacele specifice de comunicare, aflate in
dotarea autovehiculului taxi, catre serviciile specializate de interven|ie rapida respectiv Poli|ia
Locala sau Jandarmeria.
34. sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban care sa deranjeze clien^ii
35. la solicitare, clien^ii vor fi ajuta|i la urcarea sJ coborarea din autovehicul, in special persoanele
cu handicap, persoanele in varsta sj femeile gravide.
36. sa nu refuze transportul transportul persoanei cu handicap $i a dispozitivului de mers.
37. sa nu sta|ioneze in vederea preluarii clien|ilor ( pozi|ia LIBER) decat in locurile special
amenajate $i semnalizate
38. sa nu opreasca si sa sta|ioneze in sta{iile destinate transportului in comun
39. sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Campina ori de
cate ori sunt solicita|i in vederea efectuararii controlului asupra dotarii autovehiculului $i asupra
documentelor obligatorii la bord . Contactarea se face prin intermediul dispecerului la care
transportatorul autorizat a declarat ca este arondat.
E. DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR
1. La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport persoane in regim de taxi,
trebuie sa se gaseasca urmatoarele documente valabile:
a) autoriza{ia taxi;
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului;
c) copia certificatului de agreare;
d) asigurarea pentru persoane sJ bunurile acestora;
e) asigurarea de raspundere civila;
f) certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto;
g) legitima|ia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat;
h) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului;
i) copia contractului cu dispeceratul taxi care il deserveste sau copia autoriza^iei de dispecerat
taxi. in cazul taxiurilor transportatorilor autoriza{i care au dispecerat propriu;
j) ecusonul taximetristului, afi$at la vedere;
k) lista cu tarifele practicate, afi$ata la vedere;
Pe portierele autovehiculului trebuie sa fie aplicate cele 2 ecusoane .



Anexa nr.3
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciuIui de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina
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Anexa nr.4
la RegulamentuI privind organizarea
executarea serviciului de transport ln
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

CONSIUliI ,LOC,U,
AI, M U M C I P H U 1 CAMPIN'A

AUTORIZATIE TAXI
NU:
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Anexa nr.5
la ReguIamentul privind organizarea
executarea serviciuluj de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

AUTORIZATIE DISPECERAT TAXI

S.C , cu sediul in
municipiul Campina, str , nr , bl , sc.

, ap , se autorizeaza de catre Consiliul Local al Municipiului Campina,
prin Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Publice,Transport,Avize
pentru activitatea de dispecerat taxi pe raza Municipiului Campina, incepand
cu data de , pana la data de

Autorizatia este netransmisibila.

PRIMAR,



Anexa nr.6
Ia RegulamentuI privind organizarea $i
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

T DISTANTA
A
R zi lei/km
I noapte lei/km
F stationare tarif x 10



Anexa nr.7
la ReguIamentul privind organizarea
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina



Anexa nr.8
la RegulamentuI privind organizarea $i
executarea serviciuIui de transport in
regim de taxi, pe raza MunicipiuIui
Campina

NR. TELEFON PENTRU RECLAMATII SI SESIZARI:
NR. AUTOVEHICUL

VIZAT
AUTORIZAJIE TAXI PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA

(DENUMIREA TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT
a$a cum este inregistrat la registrul comer|ului)

TARIFE PRACTICATE

TARIFE ZI NOAPTE
TARIFDE LEI/KM LEI^KM
DISTANJA

TARIF LEI/ORA LEI/ORA
ORAR

(de
stafionare)
TARIFDE LEI LEI
PORNIRE

stampila transportatorului autorizat

Nume prenume (persoana desemnata)

Data Semnatura



Anexa nr.9
la Regulamentul privind organizarea si
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

Cerere eliberare/prelungire autorizatie transport

Catre,
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul (nume si prenume), in calitate
de , la (denumirea
persoanei juridice, etc.)cu sediul/domiciliul in
tara ,localitatea ,str ,nr ,bl

,sc ,et ,ap ,judetul
telefon mail ,avand CUI/CIF ,
cont ,deschis la
Banca , Sucursala ,va solicit
eliberarea/prelungirea autorizatiei.. de transport nr
pentru (se mentioneaza serviciul de transport pentru care s-a
solicitat autorizarea).

Anexez prezentei urmatoarele documente ,in copie:
- carte identitate;
-autorizatie transport taximetrie pe societate ;
-certificat de inregistrare de la Registrul Comertului;
- contract de munca manager/conducator auto(unde este cazul);
- certificat de competenta profesionala manager/conducator auto;
- atestatul profesional al conducatorului auto;
-cazierjudiciar al managerului/conducatorului auto;
-cazier fiscal al transportatorului;
-aviz medical si psihologic al manageruluisi/sau conducatorului auto;
- asigurarea pentru persoane si bunurile acestora;
- asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
- certificate de atestare fiscala, din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii la

bugetul local si la bugetul de stat;
- dovada platii taxei de eliberare/prelungire autorizatie de transport;
-declaratie pe propria raspundere privind:

* perioadele cand a executat servicii de transport persoane;
* asigurarea spatiilor necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor detinute in proprietate

sau prin contract de inchiriere(nu comodat) pe toata durata contractului de atribuire in gestiune a
serviciului de transport in regim de taxi -Anexa nr. 16 la Regularnent;
* includerea in baza de date a cazierului profesional-Anexa nr. 13 la Regulament;
* abaterile de la conduita profesionala Anexa nr.l4 la Regulament

-detine sau are capacitatea financiara de a detine un nr. de autovehicule pe tipuri in
proprietate sau in temeiul unui contract de leasing.

Toate documentele vor fi semnate si datate,, conform cu originaluI" pe fiecare pagina

DATA NumeIe si prenumele
Semnatura si stampiIa

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.lO
la Regulamentul privind organizarea $i
executarea serviciul^i de transport in
regim de taxi, pe raz$ Municipiului
Campina

Cerere eliberare/prelungire copie conforma

Catre
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul (nume si prenume), in calitate
de , la (denumirea
persoanei juridice, etc.)cu sediul/domiciliul in
tara ,localitatea ,str ,nr ,bl

,sc ,et ,ap ,judetul ,
telefon mail ,avand CUI/CIF ,
cont ,deschis la Banca ,
Sucursala ,va solicit eliberarea/prelungirea copiei conforme
autorizatiei de transport in regim taxi pentru (se
mentioneaza serviciul de transport pentru care s-a solicitat autorizarea)cu nr al carui
termen de valabilitate expira in

Anexez prezentei urmatoarele documente :
-copie a autorizatiei de transport taxi pe societate ;
-autorizatia taxi, in original;
- copie a certificatului de inmatriculare al autovehiculului;
- copie a cartii de identitate a autovehiculului;
- copie a certificatului de agreere RAR cu viza anuala;
- copie a asigurarii pentru persoane $i bunurile acestora;
-copie a asigurarii obligatorie de raspundere civila auto;

- copie dupa contractul de leasing a autovehiculului de{inut in temeiul unui contract
de leasing(unde este cazul)

-dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat;
- certificate de atestare fiscala, din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii la

bugetul local si la bugetul de stat;
-declaratie pe propria raspundere privind criteriile de departajare prevazute la art.

14^ alin.(6) din Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim de taxi
$i in regim de inchiriere , cu modificarile si completarile ulterioare(Anexa nr 15 la
Regulament);

-declaraJie pe propria raspundere, in cazul transportului de bunuri sJ marfuri in regim
de taxi ca autovehiculul cu care se executa activitatea de transport rnarfa este destinat
acestui scop

-dovada platii taxei de eliberare/prelungire a copiei conforme
Toate documentele vor fi semnate si datate,, conform cu originalul" pe fiecare pagina

DATA Numele si prenumele
Semnatura si stampila

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.ll
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

Cerere modificare copie conforma
privind inlocuirea autovehiculului

Catre,
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul
de ... la
sediul/domiciliul
localitatea str

in calitate
cu
in

,nr ,
bl ,sc ,et ,ap ,judetul ,
telefon mail ,avand
CUI/CIF , cont ,deschis la
Banca , Sucursala ,va solicit modificarea
copiei conforme de transport cu nr
eliberata (denumirea titularului de
autorizatie) pentru autovehiculul marca cu nr. de
inmatriculare avand numarul de
identificare cu anul de fabricatie la autovehiculul
marca cu nr. de
inmatriculare avand numarul de identificare si
anul de fabricatie

Anexez prezentei urniatoarele documente :
-autorizatie taxi pe societate in copie;
-autorizatie taxi pe autovehicul in original;
-certificatul de inmatriculare al autovehiculului;
-carte de identitate a autovehiculului;
-certificat de agreere RAR cu viza anuala ;
-dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat;
-certificate de atestare fiscala, din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii la

bugetul local si la bugetul de stat
- declaratie pe propria raspundere a transportatorului autorizat conform art.l4 alin.6 din
Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de
inchiriere privind criteriile de departajare cu privire la autovehiculul inlocuit(Anexa nr.l5
la prezentul Regulament)
-dovada platii taxei de modificare a copiei conforme.

Toate documenteIe vor fi semnate si datate,, conform cu originalul" pe fiecare pagina

DATA Numele si prenumele
Semnatura si stampila

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l2
la ReguIamentul privind organizarea
executarea serviciulUi de transport in
regim de taxi, pe raz^ MunicipiuIui
Campina

CERERE
privind schimbarea unor conditii de organizarejuridica

Catre,
Primaria MunicipiuIui Campina

Subsemnatul/a
reprezentant(a) legal al S.C /P.F.A/I.I/I.F

, cu sediul in
Municipiul Campina,str ,Nr ,bl ,sc ,ap ,cod
105600,prin prezenta solicit distribuirea/modificarea/actualizarea autorizatiei de
transport taxi nr de pe S.C/ P.F.A7I.I/I.F/ pe
S.C ,urmare a schimbarii formei de
organizarejuridica, a sediului, a asociatilor, a administratorului,/ manager,
infiintare,divizare, fuziune, etc.

Anexez prezentei urmatoarele documente in copie certificate conform cu originaluI:
-autorizatia de transport taxi in original:
-BI/CI titular autorizatie;
- contractul de atribuire in gestiune delegata, in original(unde este cazul);
- autorizafiile taxi in original (unde este cazul);
-certificat de inregistrare societate (transportator = cod CAEN 4932);
-radierea P.F.A/I.I/I.F de la Registrul Comertului(unde este cazul);
-proiectul de fuziune/divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, conform prevederilor art. 242
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, din care sa reiasa care suntautovehiculele taxi cedate,
identificate prin nr. de inmatriculare si nr. de identificare;
-acordul societa{ii de leasing in cazul in care autovehiculele sunt detinute m temeiul unui contract de leasing;
- cartile de identitate, certificatele de inmatriculare $i certificatele de agreare, in copie, pentru autovehiculele taxi
cedate din care sa reaisa ca proprietarul este transporatorul nou infiin{at/;
-statutul noii societati din care sa rezulte ca titularul fostului S.C/P.F.A/I.I/I.F este actionar in noua societate ;
- certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transportator autorizat nu are datorii la bugetul local $i in
care sa figureze autovehicuIul/autovehiculele preluate-infiintare transportator nou;
- declara|ie notariala, in original, in care se specifice la cate autorizatii taxi renun{a transportatorul autorizat $i care
sunt acestea (pentru identificarea autovehiculului pentru care s-a atribuit autoriza{ia taxi se scrie obligatoriu numarul
de inmatriculare si numarul de identificare)- infiintare transportator nou;
-copia contractului de munca al angajatului in favoarea caruia transportatorul autorizat cedeaza
autoriza{ia/autorizatiile taxi, din care sa reiasa ca este angajat de minim 6 luni in cadrul societatii respective,
inregistrat la ITM- infiintare transportator nou;
- certificatul constatator oglinda firmei al transportatorului autorizat care cedeaza autorizatia/autorizatiile taxi, eliberat
de catre Oficiul Registrului Comer|ului si statutul societa{ii (daca este cazul) infiintare transportator nou;
-certificatul de inregistrare al noului transportator infiintat - P.F.A/I.F./S.C.si certificatul constatator oglinda firmei
eIiberate de catre Oficiul Registrului Comer|ului, din care sa reiasa ca angajatul in favoarea caruia se cedeaza
autorizatia este persoana fizica autorizata, membru al intreprinderii familiale sau asociat unic, dupa caz;
- certificat pregatire profesionala persoana desemnata;
-copie BI/CI persoana desemnata;
-certificat cazierjudiciar persoana desemnata;
-contract de munca persoana desemnata;
-aviz medical si psihologic persoana desemnata;
-copie BI/CI conducator auto;
-copie contract de munca conducator auto;
- aviz medical si psihologic al conducatorului auto;
- certificat cazierjudiciar al conducatorului auto



-certificat profesional al conducatorului auto vizat;
-cazier fiscal societate(daca este cazul);
-cazier fiscal eliberat de Directia Economica(daca este cazul) |
- declaratia pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind asigurarea spatiului de parcare- Anexa nr.l6 la
Regulament

- dovada platii taxei de modificare a autorizatiei de transport.

DATA Numele si prenumele
Semnatura si stampila

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, Tn scopul pentru care au fost colectate, potrivit
prevederilor Regulamentului (lIE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l3
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

DECLARATIE
pe propria raspundere pentru includerea in baza de date a cazierului profesional

SubsemnatuI(a) CNP
Tn calitate de (dupa caz):

1. angajat al in func|ia de (taximetrist,
persoanadesemnata, dispecer) conform contractului de munca (seria, numarul si data,
perioada de valabilitate);

2. persoana fizica autorizata pentru transportul in regim de taxi C.U.I
3. reprezentant / membru al unei intreprinderi familiale C.U.I

4. taximetrist.
declar pe proprie raspundere urmatoarele date privind activitatea profesionala, abaterile de la conduita
profesionala si de la prevederile standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri, in vederea
constituirii cazierului de conduita profesionala, astfel:
1. Detin urmatoarele documente ce atesta pregatirea profesionala:

[se
vor inscrie denumirea documentelor (certificate de competentaprofesionala, atestate, alte documente ce atesta
pregatireaprofesionala a declarantului, in domeniul transporturilor auto), seria, numarul si data, perioada de
valabilitate totala si intervalul de timppana la umatoarele vize obligatorii, dupa caz];
2. Am comis / nu am comis abateri de la conduita profesionala si de la prevederile standardului profesional,
asa cum sunt ele prevazute la cap.VIII, art.52, alin. 1, 2, 3 si 4 din ORDINUL 356 / 29.11.2007 privind
aprobareaNormelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38 / 2003 privind transportul in regim de
taxi, dupa caz (se vor inscrie toate abaterile,inclusive cele aflate in evidenta autoritatii administratieipublice
locale, pana la data depunerii declaratieipeproprie raspundere la autoritate);
3. Am primit / nu am primit sanctiuni pentru abateri (daca s-auprimit sanctiuni se vor inscrie tipul
documentului, emitentul, seria, numaruls,idatadocumentuluii, sanctiuneaprimita,perioadadeaplicarea
sanc(iunii si eventualele restrictii, dupa caz];

4. Am avut / nu am avut retinut certificatul profesional pentru taximetristi sau certificatul de competenta
profesionala pentru persoana desemnata (dacada, sevainscrie
motivul,perioada retinerii si sanctiuneaprimita identificata ca lapunctual

5.Indeplinesc/nu indeplinesc conditiile de capacitate si de onorabilitate a persoanei desemnate din cadrul
transportatorilor autorizati si al dispeceratelor taxi(daca nu, se vor inscrie care sunt conditiile
neindeplinite,dupacaz)

Anexez prezentei urmatoarele documente in copie certificate conform cu originalul:
- actul de identitate;
- documentul care atestapregatireaprofesionala (atestat, certificat, etc.)
-cazieruljudiciar;

-contractul de munca;
-avizul medical sipsihologic.

Am luat la cunostinta de continutul informariiprivind
prelucrarea dalelor cu caracterpersonal, atasat prezentei.

Data Numele si prenumele

Semnatura

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreazS date cu caracter personal, tn scopul pentru care au fost
coIectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l4
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciului de transport m
regim de taxi, pe raza MunicipiuIui
Campina

DECLARATIE
pe propria raspundere privind abaterile de la conduita profesionala

Subsemnatul posesor al B.I.(C.I.),
seria nr eliberat(a) de ,
cnp cu domiciliul/resedinta in: localitatea ,
str nr , bl , sc , et ,ap ,judetul/sectorul

, telefon / ,fax / , e-mail
,declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii

este pedepsit de legea penala, ca nu am comis abateri de la conduita profesionala si

nu am avut sanctiuni legate de aceasta activitate.

Am luat la cunostinta de continutul informariiprivind
prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat prezentei.

Data Numele si prenumele

Semnatura

Primaria MunicipiuIui Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l5
la RegulamentuI privind organizarea
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

DECLARATIE
pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind criteriile de departajare

cu privire la autovehiculul inlocuit

Subsemnatul
(nume si prenume) posesor al B.I (C.I.), seria .nr. ... CNP domiciliat in str. , nr , bl. , sc.
... et. , ap. ,in calitate de ,
(administrator/manager de transport) la
(denumirea transportatorului autorizat)

declar pe propria raspundere , cunoscand ca falsul in declara{ii este pedepsit de legea
penala , ca autovehiculul marca cu nr. de inmatriculare

, nr.de identificare este detinut
in si indeplineste urmatoarele criterii :
a)vechimea autovehiculului de la data fabrica{iei
b)clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro
c)volumul util al portbagajului
d)echiparea cu instala{ie pentru aer condi{ionat
e)vechimea in ani de cand transportatorul desfa$oara autorizat activitatea de transport
respectiva
f)existen^a airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate
g)autovehiculul este de{inut, in proprietate/ in temeiul unui contract de leasing

h)asigurarea reala a prezen|ei autovehiculului in activitate ( minimum 8 ore pe zi
lucratoare)
i)dotari suplimentare ale autovehiculului

NOTA: Dotarile suplimentare pot fi:
_dispozitiv GPS tnonitorizare
_perete despar{itor intre conducatorul auto $i clien{i
_dispozitiv de plata prin intermediul cardului

dispozitiv fix de mregistrare a precizarilor facute de client

Am luat la cunostinta de continutul informariiprivind

prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat prezentei.

Data Numele si prenumele

Semnatura

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopuI pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor ReguIamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l6
Ia RegulamentuI privind organizarea
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza MunicipiuIui
Campina

DECLARATIE
pe propria raspundere a transportatorului autorizat privind asigurarea spatiului de

parcare

Subsemnatul
posesor al B.I.(C.I.), seria nr eliberat(a)

de , CNP in calitate de
,al

( administrator/manager de transport) ( denumirea firmei)

cu domiciliul/resedinta in: localitatea , str
nr , bl , sc , et , ap ,judetul/sectorul ,
telefon / , fax / , e-mail ,
declar pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea
penala, ca transportatorul autorizat
poate asigura spatiul de parcare pentru un numar de autovehicule cu
care voi executa serviciul de transport in regim de taxi, spatiu detinut in proprietate
la sau prin contract de inchiriere

pe toata durata contractului de
delegare in gestiune a serviciului de transport persoane in regim de taxi.

Anexez o copie de pe actul de proprietate sau contractul de inchiriere cu stampila
privind inregistrarea acestuia la Administratia Fiscala.

Am luat la cunostinta de continutul informariiprlvind
prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat prezentei.

Data Numele si prenumele

Semnatura

Primaria MunicipiuIui Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personaI, tn scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederiIor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l7
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciuIui de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

CERERE de eliberare / prelungire
a autorizatiei de dispecerat taxi

Catre
Primaria Municipiului Campina

Subscrisa
sediul in Campina, str.
bl. , sc. , et. , ap. , CIF

telefon

,cu
,nr.

, reprezentata de
va rog sa-mi aprobati

eliberarea / prelungirea autorizaJiei de dispecerat taxi.
Anexez prezentei urmatoarele documente in copie certificate conform cu

originalul :
a) certificatul de inmatriculare emis de Registrul Comer^ului;
b) declaraJie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze,

conform careia dispeceratul de{ine baza tehnica necesara, sta^ia de emisie-receppe,
frecvem;a radio protejata, personalul autorizat $i spa^iile necesare;

c) certificatul de operator radiotelefonist al angajaJilor dispeceratului taxi,
eliberat de autoritatea in domeniul comunica^iilor ;

d) contractele de munca ale angajatilor operatori dispeceri;
e) licem;a de utilizare a frecvem;elor radioelectrice, eliberata de autoritatea in

domeniu;
f) declaratia pe propria raspundere privind spatiul special amenajat unde se

desfasoara activitatea de dispecerat taxi (locatia).
g) autorizatia de dispecerat taxi nr. , in original
h)dovada platii taxei de eliberare/prelungire a autorizatiei de dispecerat

Am luat la cunostinta de continutul informariiprivind
prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat laprezenta cerere.

DATA Numele si Prenumele

Semnatura si stampila

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l8
la Regulamentul privind organizarea
executarea serviciuIui de transport m
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

CERERE
pentru participarea la procedura de atribuire

Catre,
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul ,posesor al codului
numeric personal ,in calitate
de ,la ,avand sediul in
Municipiul-Campina, str. , nr , bl_ , sc. ,
ap , cod fiscal , va rog sa aprobati participarea la Procedura de
Atribuire a autorizatiilor taxi din data de .

Mentionez ca figurez pe lista de astepatare, pe pozitia _. M-i s-a adus
la cunostiinta faptul ca indiferent de numarul de ordine din lista,toti participantii au
drepturi egale din punct de vedere al prioritatii la atribuire.

Declar pe propria raspundere,cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit
de legea penala, ca detin autorizatia de transport nr valabila.

Anexez prezentei urmatoarele documente:
l.Declaratia pe propria raspundere ca detin/voi detine in termen de 6

luni,autovehicule a caror vechime nu depa$e$c 5 ani de la data fabrica^iei ,detinute
in proprietate sau in baza unui contract de leasing, cu care voi executa serviciul de
transport persoane in regim taxi.Aceasta va fi insotita de Anexele nr.l8A,nr.l8 A-1
si nr.l8A-2 la Regulament pentru fiecare autovehicul, continand caracteristicile
acestora, respectiv criteriile de departajare specificate.

2.Scrisoarea de garantie in cuantum de 5% din valoarea cu care va fi
achizitionat fiecare autovehicul,pentru fiecare dintre acestea(in cazul in care
solicitantul nu detine in proprietate autovehiculele la data depunerii cererii).

Am luat la cunostinta de continutul informariiprivind
prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat laprezenta cerere.

Data Numele si prenumele

Semnatura

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personal, Tn scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l8A
la ReguIamentul privjind organizarea
executarea serviciuIui de transport ln
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

DECLARATIE
pe propria raspundere pentru participarea la procedura de atribuire

Subsemnatul ,posesor al
codului numeric personal
calitate de

, telefon
_ , l a_

sediul in Municipiul Campina. str_
, ap _ , cod fiscal _

nr
sc.

, avand
_ , _ ," bl _ ,
declar pe propria raspundere,

cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala,ca detin in
proprietate/leasing, voi achizitiona in termen de 6 luni de la data atribuirii
autovehiculele din tabelul de maijos.Caracteristicile acestora ,respectiv indeplinirea
criteriilor de departajare sunt expuse in anexele la prezenta declaratie, pentru fiecare
autovehicul in parte(numarul de anexe va fi egal cu numarul de autovehicule cu
care solicitantul participa la procedura de atribuire, si care sunt/vor fi in proprietatea
acestuia la data depunerii cererii).

Nr
crt

Numarul de inmatriculare
(dupa caz)

Forma de
detinere(proprietate

sau leasing)

Detin/Urmeaza sa
achizitionez

autovehiculele

Data

Am luat la cunostintd de continutul informariiprivind

prelucrarea datelor cu caracterpersonal, atasat inprezenta declaratie.

Numele si prenumele

Semnatura

Primaria Municipiului Campina va informeaza ca prelucreaza date cu caracter personaI, in scopul pentru care au fost
colectate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 si Legii nr. 190/2018.



Anexa nr.l8 A -1
la Regulamentul privind organizarea $i
executarea serviciului de transport m
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

ANEXA LA DECLARATIA
pe propria raspundere privind criteriile de departajare pentru fiecare autovehicul

Numar inmatriculare/identificare/tip (dupa caz):
Marca autovehicul:

Lit
Criteriu

A
B

C
D
E

F

G

H

I

Definirea Criteriului

Vechimea autovehicului de la data fabricatiei
Clasificarea autovehiculelor conform
normelor de poluare euro
Volumul portbagajului util
Echiparea cu aer condi{ionat
Vechimea in ani de cand transportatorul
desfasoara autorizat activitatea de
transport(nu inainte de anul 2003)-
documente justificative
Gradul de protectie al pasagerilor-existenta
airbag-urilor pasager fata si/sau
spate(documente justificative)
Efortul investitional al transportatorului
definit de modul de detinere:in proprietate
sau leasing a autovehiculelor pe tipuri
(conform factura de achizitie sau ctr de
leasing cat si ptr. autovehiculele noi
achizitionate

Prezen|a autovehiculului in activitate
(documente justificative)

Dotari suplimentare ale autovehiculului :
-perete desparptor intre conducatorul auto si
clienfi ;
-dispozitiv de plata prin intermediul cardului

bancar
-statie radio emisie-receptie;
-dispozitiv GPS monitorizare

Valoarea
(unitati)

Observatii

Exprimata in ani
Electric, Hybrid sau Euro

Exprimat in dm^
Da sau Nu

Exprimata in ani

Da sau Nu

Proprietate sau
Leasing.Pentru
autovehiulele care
urmeaza sa fie
achizitionate, se va
depune anticipat
scrisoarea de garantie in
cuantum de 5% din
valoarea declarata
Exprimata in ore/zi

Dovada acestora
(RAR,ANCOM,BANCA)

Data Numele si prenumele

Semnatura



Anexa nr.l8 A - 2
la Regulamentul privind organizarea si
executarea serviciului de transport in
regim de taxi, pe raza Municipiului
Campina

Criteriile de departajare aprobate prin HCL nr.... din data de conform
art.21 alin.4 din Regulamentul privind organizarea sJ executarea serviciului de

transport in regim de taxi in Municipiul Campina

CRITERII DE EVALUARE

A.Vechimea autovehicului de la data
fabricatiei

B.Clasificarea autovehiculelor conform
normelor de poluare euro

C.Volumul portbagajului util

D. Echiparea cu instalatie de aer
condi{ionat

E.Vechimea in ani de cand
transportatorul desfa$oara autorizat
activitatea de transport(nu inainte de
anul 2003)- documente justificative

LIMITEDE PUNCTARE
pana la 1 an

peste 1 an- p!na la 2 ani

peste 2 ani - pina la 3 ani

peste 3ani- pina la 4 ani

peste 4 ani- pma la 5 ani

electric

hibrid(motorina/benzina/gaz)

euro (7)

euro (6)
euro (5)

peste 400 dm^

intre 300-400 dm'

sub 300 dnr'

existent

inexistent

pina la 1 an

peste 1 an - pma la 5 ani

peste 5 ani- pina la 10 ani

peste 10 ani- pana la 15 ani

peste 15 ani - pana la 20 ani

PUNCTAJ ACORDAT
25 puncte

20 puncte

1 5 puncte

1 0 puncte

5 puncte

20 puncte

15 puncte

1 0 puncte

5 puncte
0 puncte

9 puncte

6 puncte

3 puncte

5 puncte

0 puncte

3 puncte

6 puncte

9 puncte

1 2 puncte

1 5 puncte



F.Gradul de protectie al pasagerilor -
existenta airbag-urilor pasager fata
si/sau spate( documente justificative)

G. Efortul investitional al
transportatoruIui deflnit de modul de
detinere:in proprietate sau leasing a
autovehiculelor pe tipuri (conform
factura de achizitie sau ctr de leasing cat
si ptr. autovehicuIeIe noi achizitionate)

H. Posibilitatea asigurarii reale a
prezen{ei autovehiculului tn activitate de
minimum 8 ore pe zi( documente
justificative)

I. Dotari suplimentare ale
autovehiculului

peste 20 ani

existenta airbag pasager fata si
spate

existenta airbag pasager fata

inexistent

proprietate

leasing

>=8h/zi

mai putin 8h/zi

perete despar{itor Tntre
conducatorul auto si clien{i

dispozitiv de plata prin intermediul
cardului bancar

statie radio emisie-receptie(contract
de dispecerizare cu autorizatia de la
ANCOM)
dispozitiv GPS monitorizare

inexistent

1 8 puncte

10 puncte

5 punct

0 puncte

10 puncte

5 puncte

3 puncte

0 puncte

10 puncte

10 puncte

5 puncte

5 puncte

0 puncte




