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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 82 /2020
privind aprobarea reglementării serviciilor de transport public în regim

de taxi în municipiul Petroșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

Analizând Proiectul de hotărâre nr.68/09.03.2020 şi Referatul de aprobare nr.
68/09.03.2020 întocmit de Primarul municipiului Petroşani, dl. Florin – Tiberiu Iacob –
Ridzi, prin care se propune aprobarea reglementării serviciilor de transport public în regim
de taxi în municipiul Petroșani,

Luând în considerare raportul Compartimentului Transport Public Local,
Salubrizare şi Iluminat Public nr.3730/09.03.2020, raportul Biroului Juridic, Legislaţie,
Resurse Umane, Administraţie Publică Locală nr.4016/11.03.2020, precum si avizul
comisiei juridice nr.372/2020, avizul comisiei pentru buget nr.314/2020, avizul comisiei
pentru servicii publice nr.333/2020,

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 1 alin. (1) și art. 3 din Anexa la Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003, ale art. 8 alin. (3) lit.
i din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, precum şi cu prevederile art. 3, alin. 2,
art. 42, alin. 4, art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d și alin. (7), lit. n, art. 139, alin. (1), precum
și art. 196, alin. (1), lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – (1) Se aprobă numărul maxim de autorizaţii taxi persoane în municipiul
Petroşani la 160.

Art. 2 – Se aprobă un nr. de 12 amplasamente pentru staţiile taxi şi un nr. de 78
de locuri, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă nivelul minim al tarifelor practicate de transportatorii autorizaţi de
1,1 lei/km şi nivelul maxim al tarifelor practicate de 4,0 lei/km.

Art. 4 – Se aprobă Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a
serviciilor de transport în regim de taxi în municipiul Petroșani, conform Anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă contractul cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de
transport în regim de taxi, conform Anexei nr. 3.

Art. 6 – Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 - Autoritatea de autorizare va elibera şi viza autorizaţiile de transport,

autorizaţiile taxi şi autorizaţiile de dispecerat, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 8 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează

Compartimentul Transport Public Local, Salubrizare și Iluminat Public.
Art. 9 – Pe data adoptării prezentei hotărâri, prevederile H.C.L. nr. 156/2014 se

abrogă.
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Art. 10 - Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara în termenele
și condițiile prevăzute în Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.

Art. 11 – Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Transport Public Local,
Salubrizare și Iluminat Public, Poliţiei Locale, Biroului Poliţie Rutieră, se aduce la
cunoştinţa publică şi se transmite Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara.

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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ANEXA NR. 1 la HCL nr. 82/2020

LOCURILE DE AŞTEPTARE CLIENŢI

Nr. crt. Locurile de aşteptare a clienţilor Nr. locuri Detalii
1 Gară 8
2 Pasarelă Piaţa Victoriei 5
3 Piaţa Victoriei 10 Parcare spre Cartierul Aeroport
4 Poştă 6 Bd. 1 Decembrie 1918
5 Piaţa agroalimentară 10
6 Cap linie Aeroport 6 Bd. 1 Decembrie 1918 spre P. Victoriei
7 Dacia 7 Bd. 1 Decembrie 1918 spre P. Victoriei
8 Parângul 7 Bd. 1 Decembrie 1918 spre P. Victoriei
9 UPSROM 3 Bd. 1 Decembrie 1918 spre P. Victoriei
10 Spital 5 Bd. 1 Decembrie 1918 spre P. Victoriei
11 Hotel Onix 6 Bd. 1 Decembrie 1918
12 Piaţa Victoriei 5 Sensul de mers spre Petrila

TOTAL locuri aşteptare clienţi 78

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI ANEXA 2 la HCL nr. 82/2020

REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE, FUNCŢIONARE ŞI AUTORIZARE A SERVICIILOR DE TRANSPORT

ÎN REGIM DE TAXI ÎN MUNICIPIUL PETROŞANI

CAP.I CONSIDERAŢII GENERALE

Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor

comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea

autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori

autorizaţi de către autoritatea de autorizare.

Art.1 În conformitate cu art. 4 alin. (1) din Legea nr. 38/2003, cu modificările și

completările ulterioare, transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de

persoane asigurat contra cost, pe bază de bon client.

(1) Transportul în regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deţinute de

către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de

leasing.

(2) Taxi este autovehiculul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri,

inclusiv locul conducătorului auto, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport

de persoane.

(3) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de

taxi cu un singur autovehicul deţinut, în condiţiile alin. (1), de către acesta sau de către

soţul/soţia acestuia, după caz.

(4) Transportatorul autorizat, asociaţie familială, poate executa transport în regim

de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deţinute în condiţiile alin. (1) de către membrii

asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor care practică taximetria, deţinători ai unui

atestat de pregătire profesională.

CAP.II. AUTORIZAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI

Art. 2 Transportul în regim de taxi se execută numai de către transportatori

autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile. Autoritatea de autorizare este Compartimentul

Transport Public Local, Salubrizare și Iluminat Public din cadrul Primăriei municipiului

Petroșani.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

(1) Autorizaţia de transport în regim de taxi se eliberează de autoritatea de

autorizare pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport;

b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator,

respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică,

după caz;

c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:

1. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în

regim de taxi, pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială;

2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană

fizică autorizată;

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:

1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de

transport în regim de taxi, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

- infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

- infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

- infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

- infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

- infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

- infracţiuni contra patrimoniului;

2. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale

şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi, obţinute conform normelor

aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;

4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai

executat servicii de transport în regim de taxi, după caz, cu menţionarea intervalelor când

a avut interdicţii şi motivul acestora;

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:

1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile

necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim

de taxi, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;

2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are

capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau

în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport,
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precizând care sunt criteriile de departajare pe care le poate îndeplini, pe fiecare

autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

(2) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de

transport se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului

autorizat, înaintată autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor

respective.

(3) Autorizaţia de transport se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul

Primăriei municipiului Petroşani persoanelor juridice, asociaţii familiare sau persoane

fizice autorizate numai dacă au sediul social, respectiv domiciliul stabil în municipiul

Petroşani.

(4) Autorizaţia de transport este unică, netransmisibilă şi conferă transportatorului

autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune de către autoritatea de

autorizare a executării serviciilor de transport în regim de taxi, prin care i se poate elibera

câte o autorizație taxi pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui

contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului

de atribuire în gestiune.

(5) Autorizaţia taxi este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt

transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la

altul.

II.1. Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

Art. 3 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi constă în acordarea unor

punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare, pentru fiecare autovehicul

precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul

nou, utilizat pentru executarea serviciului de transport taxi, declarându-se câştigătoare

autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare. În

condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura

va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. În cazul în care

un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează

să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la

autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru

fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător pentru fiecare

autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor prezentei

legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile
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prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru

autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui

contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia

depusă.

(2) Criteriile de departajare vor fi:

a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;

b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;

d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de

transport respectivă;

e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor

pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate;

f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere,

în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de

minimum 8 ore pe zi lucrătoare;

h) dotări suplimentare ale autovehiculului (GPS de monitorizare, dispozitivul fix

de înregistrare a precizărilor făcute de client, perete despărţitor între conducătorul auto şi

clienţi, dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar).

(3) La procedura de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport

persoane în regim de taxi poate participa orice transportator posesor a autorizaţiei de

transport, eliberată de autoritatea de autorizare.

(4) Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei municipiului Petroşani va întocmi o

listă de atribuire a autorizaţiilor taxi ce va cuprinde toate autovehiculele pentru care a fost

solicitată autorizaţia taxi, cu punctajul obţinut de fiecare autoturism.

Criteriile de departajare şi punctajele care stau la baza întocmirii listei de atribuire a

autorizaţiilor taxi sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(5) Autorizaţia taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost

atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului după depunerea

următoarelor documente în copie:

a) autorizaţia de transport;

b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să

rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau

în temeiul unui contract de leasing;
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c) certificatul de agreare emis de Regia Autonomă "Registrul Auto Român"

(R.A.R.), numai pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim de taxi;

d) declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute în

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, pe care autovehiculul respectiv le îndeplineşte;

e) declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată

dispecerizarea şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat,

autorizația taxi se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul

Hunedoara.

Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către

transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate

acestea.

(6) Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai

pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei.

(7) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în

regim de taxi se realizează în următoarele etape:

a) stabilirea prin Hotărâre a Consiliului Local a numărului de autorizaţii taxi care vor fi

atribuite;

b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea

autorizaţiilor taxi;

c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor

autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria răspundere depusă odată cu cererea

de participare la procedura de atribuire;

d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);

e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a

punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevăzute la lit. d);

f) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevăzută la lit. e) care

au obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;

g) dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule

decât numărul de autorizaţii taxi rămase neatribuite, autovehiculul câștigător al autorizației

taxi va fi cel care are punctajul cel mai mare adunând punctele de la criteriile: vechimea

autovehiculului și norma de poluare.
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(8) Etapele procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi vor fi parcurse după un calendar

care va fi făcut public la sediul primăriei şi în mijloacele de informare în masă locale şi

judeţene.

(9) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei

autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare următoarele documente:

a) cerere de participare la procedura de atribuire;

b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;

c) declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6

luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu

precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea

punctajelor;

d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul

declarat, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la

data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b). Garanţia se restituie corespunzător pentru

fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor

legslației în vigoare. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire

transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele

declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de

leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.

(10) Numărul maxim de autorizaţii eliberate unui singur transportator autorizat nu

poate depăşi 25% din numărul maxim de autorizaţii aprobate pentru municipiul Petroşani.

(11) Odată cu eliberarea autorizaţiei taxi, Primăria municipiului Petroşani va încheia

cu transportatorul autorizat un contract de atribuire în gestiune a serviciului de transport.

Contractul de atribuire în gestiune delegată va conţine:

a) lista cu autorizaţiile taxi, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de

valabilitate a acestora;

b) drepturile şi obligaţiile părţilor.

Art. 4 (1) O autorizaţie taxi deţinută pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere,

pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă la data

cererii sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizaţiei taxi nu depăşeşte

vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei şi este deţinut în condiţiile art. 4 alin. (3) din

Legea 38/2003;
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b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) din Legea 38/2003 dacă se

înlocuieşte autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizaţiei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaţia de transport sau nu i s-a

suspendat autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este

în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini

privind atribuirea;

e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut

realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din

memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea

autorizaţiilor taxi.

2) Solicitarea pentru prelungirea autorizaţiei taxi se depune la Registratura Primăriei

municipiului Petroşani împreună cu toate actele necesare pentru prelungire, cu 30 de zile

înainte de expirarea valabilităţii autorizaţiei. În caz contrar, autorizaţia nu se mai

prelungeşte.

(3) Documentaţia depusă trebuie să cuprindă următoarele acte:

a) cerere tip a transportatorului autorizat;

b) autorizaţia de transport, în copie;

c) autorizaţia taxi, în original;

d) certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului (copie);

e) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe al PMP, din care să rezulte că

transportatorul nu figurează cu creanţe bugetare locale;

f) certificat de competenţă profesională al managerului de transport în regim de taxi,

pentru transportatorul persoană juridică sau asociaţie familială sau copie de pe atestatul

profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;

g) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate ale autovehiculului din care să

rezulte că acesta este deţinut de transportatorul autorizat respectiv, în proprietate sau în

temeiul unui contract de leasing, inspecţia tehnică periodică valabilă, iar culoarea

autovehiculului utilizat în transportul în regim de taxi să fie în totalitate galben;

h) certificatul de agreare emis de RAR pentru autovehiculul utilizat în transportul în

regim de taxi, în termen de valabilitate;

i) copie contract dispecerat taxi;

j) copie buletin verificare metrologică, în termen de valabilitate;
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k) declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute în

Legea nr. 38/2003 (ANEXA NR. 1 la Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare

a activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Petroşani), pe care autovehiculul

respectiv le îndeplineşte, datată şi semnată de transportatorul autorizat care solicită

prelungirea autorizaţiei taxi;

l) dovada fiscalizării memoriei aparatului de taxat;

m) asigurare bunuri și persoane transportate;

n) venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele

furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care

solicită prelungirea autorizaţiilor taxi.

La depunerea actelor, transportatorul va aduce şi actele în original pentru verificarea

autenticităţii acestora.

Art.5 (1) Autorizaţia taxi este unică şi netransmisibilă.

(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire în gestiune a serviciilor de transport

să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului.

Art.6 Autorizaţia taxi se eliberează odată cu două ecusoane, modelul lor fiind

prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Art.7 Este interzisă efectuarea serviciului public de transport de persoane în regim de

taxi fără deţinerea autorizaţiei de transport, autorizaţiei taxi şi a ecusoanelor.

Art.8 Numărul de ordine al autorizaţiei taxi se atribuie conform Registrul Special de

Atribuire a Autorizaţiilor Taxi.

II.2. Dotarea autovehiculului taxi
Art.9 a) Caroseria autovehiculelor destinate transportului de persoane în regim de

taxi va avea în totalitate şi în mod obligatoriu culoarea galbenă.

b) Linia mediană va fi marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah,

în culori alternative alb şi negru de dimensiuni 3 x 3 cm pentru autoturisme.

c) Se interzice aplicarea pe caroseria taxiului sau pe lampa taxi a altor înscrisuri sau

însemne decât cele aprobate de lege.

Art.10 (1) Toate autovehiculele destinate transportului taxi trebuie să aibă dotarea şi

să prezinte elementele specifice de identificare prevăzute de Legea nr.38/2003 modificată

şi completată de Normele metodologice de aplicare a acesteia, precum şi de prezentul

Regulament, şi anume:

a) aparat de taxat cu verificarea metrologică valabilă;
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b) aparat de marcat electronic fiscal ;

c) lampă taxi omologată de R.A.R.;

d)câte un autocolant aplicat, pe portierele din faţă ce va conţine toate tarifele

practicate;

e) autovehiculele taxi trebuie să aibă afişat în interior, la loc vizibil, numele şi

fotografia conducătorului auto, o listă care să poată fi consultată de către client,

cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de

pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte;

f) autovehiculele taxi trebuie să aibă aplicat pe cele două portiere spate cele două

ecusoane, definite conform Legii nr. 38/2003 modificată şi completată.

CAP. III. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
Art.11 Transportul în regim de taxi se realizează numai de transportatorii autorizaţi şi

numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate

sau în temeiul unui contract de leasing.

Art.12 Transportul în regim de taxi va fi executat, cu respectarea prevederilor Codului

Rutier:

a) permanent, în interiorul localităţii de autorizare, la cererea clientului;

b) ocazional, între localitatea de autorizare şi alte localităţi sau puncte de interes,

numai la cererea expresă a clientului, cu acordul taximetristului, având obligaţia revenirii în

localitatea de autorizare după executarea cursei.

Art.13 Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe prestabilite

de taximetrist.

Art.14 (1) Autovehiculele taxi au acces nediscriminatoriu şi egal în locurile de

aşteptare a clienţilor.

(2) Numărul locurilor de aşteptare a clienţilor din municipiul Petroşani se stabileşte

prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, iar amplasamentele, menţionate

în Anexa nr. 1 la HCL, pot fi modificate la propunerea Compartimentului Transport Public

Local, cu avizul Biroului Poliţie Rutieră.

(3) Este interzisă utilizarea staţiilor taxi de către taximetriştii din alte localităţi.

Art.15 (1) Activitatea de dispecerat poate fi executată numai pe raza municipiului

Petroşani, de către orice persoană juridică, autorizată de autoritatea de autorizare din

cadrul Primăriei municipiului Petroşani.



ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

(2) Autorizaţia de dispecerat se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul

Primăriei municipiului Petroşani, după depunerea următoarelor documente:

a) copie a certificatului de înmatriculare emis de Registrul Comerţului;

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform

căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţie emisie - recepţie, frecvenţă radio

protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;

c) copia certificatului de operator radio-telefonist al angajaţilor dispeceratului, eliberat

de autoritatea în domeniul comunicaţiilor ;

d) copia licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în

domeniu.

(3) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor

autorizaţi de pe raza municipiului Petroşani.

(4) Autorizaţia de dispecerat poate fi retrasă de către autoritatea de autorizare din

cadrul Primăriei municipiului Petroşani dacă:

a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu

realitatea;

b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia;

c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în registrul de

evidenţă a acestora;

d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii taxi

sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor localităţi;

e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de

închiriere;

f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor tarife

destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei;

g) la cerere.

(5) Dispeceratele taxi sunt obligate să stabilească programul de lucru taximetriștilor

afiliați, astfel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi în municipiul

Petroșani, în mod continuu, fără întrerupere, cu permanenţă de 24 ore.

Constatarea contrariului se sancționează de către autoritatea de autorizare cu

amendă de la 200 de lei la 500 lei.

Art.16 (1) Tarifele pentru pornire, km şi staţionare vor fi între 1,1 lei până la 4 lei.
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(2)Tariful pe kilometru practicat de către taximetrist trebuie să fie cuprins între tariful

minim şi maxim stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în

vederea combaterii concurenţei neloiale, precum şi pentru protecţia clienţilor.

(3)Tarifele aplicate pot fi diferenţiate în:

 tarife de zi, între orele 6.00 – 22.00;

 tarife de noapte, între orele 22.00 – 6.00.

(4) Este interzisă practicarea unor tarife, altele decât cele stabilite prin Hotărâre a

Consiliului Local al municipiului Petroşani.

Art.17 Este interzisă efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparat de taxat

defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără eliberarea bonului client la finalul

cursei.

Art.18 Autovehiculele taxi trebuie să fie întreţinute în perfectă stare tehnică, de

curăţenie şi confort.

Art.19 În cazul în care taxiul este folosit în alte scopuri decât transportul în regim de

taxi, lampa taxi va fi demontată de pe cupolă, iar aparatul de taxat în poziţia LIBER.

Art.20 În condiţiile în care posesorul autorizaţiei taxi înlocuieşte din motive justificate

autovehiculul cu alt autovehicul, în condiţiile legii, autorizaţia taxi rămâne valabilă.

Art.21 (1) Eliberarea unui duplicat la autorizaţia taxi se realizează numai în

următoarele condiţii:

a) deteriorare gravă;

b) distrugere totală, pierdere, sustragere;

c) modificarea datelor de identificare ale transportatorului autorizat;

d) la înlocuirea autovehiculului.

(2) În vederea eliberării duplicatului, titularul va depune la emitent, în termen de 48

ore de la producerea evenimentului, o cerere tip la care va anexa următoarele documente:

a) originalul autorizaţiei taxi pentru situaţia prevăzută la art. 21 alin. (1) lit.a;

b) dovada publicării în presa locală pentru situaţia prevăzută la art. 21 alin. (1) lit.b;

c) actele doveditoare pentru situaţia prevăzută la art.21 alin. (1) lit.c şi d.

(3) Duplicatul autorizaţiei taxi se eliberează în 30 de zile de la data înregistrării cererii,

după achitarea taxei de 100 lei.

CAP.IV. OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI ÎN REGIM DE TAXI ŞI
ALE TAXIMETRIŞTILOR
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Art.22 (1) Transportatorii autorizaţi sunt obligaţi:

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de

legalitate, siguranţă şi calitate;

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu

taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de

prezenta lege;

c) să nu utilizeze ca taximetrişti conducători auto care nu deţin certificate de

atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor standardului

ocupaţional al taximetristului, înregistrând abateri grave;

d) să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a

realiza serviciul de transport contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat

care este persoană fizică sau asociaţie familială;

e) să asigure dispecerizarea activităţii;

f) să deţină asigurare pentru persoanele transportate împreună cu bunurile

acestora;

g) să asigure posibilitatea ca taximetristul să poată transmite la societate orice

informaţie referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente

referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală;

h) să anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscală, autoritatea de metrologie şi

agenţia service de care depind, în caz de furt sau dispariţie, în orice mod, a aparatului de

taxat sau a staţiei radio de emisie-recepţie de pe taxi;

i) să prezinte în termen aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima

verificare metrologică a taximetrului, precum şi ulterior la termenele scadente;

j) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind

activitatea de transport desfăşurată.

k) să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

l) să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore

săptămânal sau 12 ore/zi;

m) să anunţe autorității de autorizare orice modificare a condiţiilor de acordare a

autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia acesteia;

n) să prezinte dovada achitării vizelor anuale pentru autorizațiile deținute, până la

data de 30 aprilie a anului în curs, în caz contrar, autorizaţia se va retrage.
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(2) Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt următoarele:

a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia

cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului

ocupaţional al taximetristului;

b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea

organelor de control abilitate de prezenta lege;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii şi să

respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului, când se află în poziţia de operare

"Liber", cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la comanda dispecerului

sau când condiţiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa

contravaloarea prestaţiei efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe

bonul client;

g) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter

infracţional ori în alte acte antisociale;

h) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice

eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;

j) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori

convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele

spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

m) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control

împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

n) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului,

portierelor şi a geamurilor;

o) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile

corespunzătoare la aparatul de taxat;

p) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi

atenţionează în prealabil că au obligaţia să poarte centura de siguranţă;
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q) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de

taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;

r) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul

activităţii, documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;

s) să poarte obligatoriu centura de siguranţă când circulă fără client, în restul

cazurilor portul centurii fiind opţional;

t) să nu utilizeze staţia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată,

care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

u) să nu execute curse în afara localităţii de autorizare decât în condiţiile

prevăzute de legislaţia în vigoare;

v) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

x) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de taxi în condiţii de

legalitate, siguranţă şi calitate.

CAP.V. CONTROLUL ACTIVITĂŢII DE TAXIMETRIE, SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII

Art.23 Activităţile de transport de persoane în regim de taxi vor fi supuse controlului

în ceea ce priveşte respectarea prezentului Regulament şi a prevederilor Legii nr.38/2003

modificată şi completată.

Art.24 Taximetristul este obligat să se supună controlului efectuat de organele de

control şi să prezinte documentele solicitate, obligatorii la bordul autovehiculelor, conform

legislaţiei în vigoare.

Art.25 (1) Organele de control autorizate sunt:
 Primăria municipiului Petroşani prin Primarul municipiului şi persoanele

împuternicite de acesta;

 organele fiscale locale

 Ministerul Economiei şi Finanţelor

 Autoritatea Rutieră Română

 Biroul Român de Metrologie Legală

 Poliţia Rutieră

 Registrul Auto Român

 Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului

 Inspectoratul Teritorial de Muncă
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(2) Controalele se efectuează în trafic sau în locurile de aşteptare numai împreună cu

organele abilitate prin legislaţia în vigoare.

Art.26 Ecusonul detaşabil al taxiului se demontează de pe acesta de către angajaţii

Compartimentului Transport Public Local, odată cu aplicarea sancţiunii de suspendare sau

retragere a autorizaţiei taxi şi nu va fi remontat decât în cazul ridicării sancţiunii respective.

Art.27 Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată.

CAP.VI. ALTE TAXE
Art. 28 – Transportatorii autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport

persoane în regim de taxi pe raza municipiului Petroşani, vor achita următoarele taxe,

stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Petroşani:

a) eliberarea autorizației de transport în regim de taxi, a autorizației taxi sau a autorizației

de dispecerat: 100 de lei/buc.;

b) vizarea autorizaţiei de transport în regim de taxi, a autorizației taxi sau a autorizației de

dispecerat: 100 lei/an;

c) prelungirea autorizaţiei de transport în regim de taxi, a autorizației taxi sau a autorizației

de dispecerat: 100 lei/buc.;

d) taxa de acces în locurile de aşteptare a clienţilor: 100 lei/an/autoturism;

e) înlocuirea autoturismului în condiţiile legii: 100 lei/autoturism;

f) 100 de lei/lună pentru fiecare reclamă la terţi (se poate face numai pe capota spate).

Art. 29 – Taxele prevăzute la art. 28 nu se restituie în cazul retragerii/anulării

autorizaţiilor.

CAP.VII. DISPOZIŢII FINALE

Art.30 Prezentul Regulament se completează cu prevederile :
a) Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu

modificările şi completările ulterioare;

b) Ordinul Nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea

prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;

c) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;
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d) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările

ulterioare.
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ANEXA NR. 1
La Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim
de taxi în municipiul Petroşani

PUNCTAJELE CARE STAU LA BAZA ÎNTOCMIRII REGISTRULUI SPECIAL DE ATRIBUIRE A
AUTORIZAŢIILOR TAXI

CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJ ACORDAT

Vechimea autovehiculului

Până la 1 an 30 puncte
Între 1 şi 2 ani 20 puncte
Între 2 şi 3 ani 15 puncte
Între 3 şi 5 ani 10 puncte
Peste 5 ani, nu participă la procedura de atribuire autorizaţii taxi

Capacitatea cilindrică

Peste 2000 cmc 6 puncte
Între 1601 și 2000 cmc 5 puncte
Între 1600 și 1400 cmc 4 puncte
Sub 1400 cmc 0 puncte

Norma de poluare

Electric sau hibrid 20 puncte
Peste Euro 6 15 puncte
Euro 6 10 puncte
Euro 5 5 puncte
Sub Euro 5 0 puncte

Volumul util al portbagajului

Peste 500 litri 15 puncte
Între 400 şi 500 litri 10 puncte
Între 300 şi 399 litri 5 puncte
Sub 300 litri 0 puncte

Existență instalaţie de
climatizare

da 10 puncte

nu 0 puncte

Nr. elementelor de protecţie
clienţi (airbag-uri)

Peste 6 airbag-uri 15 puncte
Între 4 și 6 airbag-uri 10 puncte
Între 2 şi 4 airbag-uri 5 puncte
Sub 2 airbag 0 puncte

Vechimea transportatorului în
activitatea de transport în
regim de taxi

Peste 10 ani 5 puncte
Între 5 şi 10 ani 4 puncte
Între 1 şi 5 ani 2 puncte
Sub 1 an 0 puncte

Posibilitatea asigurării reale a
prezenței autovehiculului în
activitate de 8 ore

da 2 puncte
nu 0 puncte

Modul de deţinere a
autovehiculului

În proprietate 5 puncte
În baza unui contract de leasing 3 puncte

Dotări suplimentare

Sistem GPS de
monitorizare/localizare a vehiculului

5 puncte

Perete despărțitor între conducător
auto și clienți

5 puncte

Posibilitate achitare plată cu cardul 5 puncte
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ANEXA NR. 2
La Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim
de taxi în municipiul Petroşani

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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ANEXA NR. 3 la HCL nr. 82 /2020

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ
a serviciului de transport în regim de taxi

Nr......................./………..................,

CAPITOLUL I: Părţile contractante

MUNICIPIUL PETROSANI, cu sediul în Petroşani, bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 93,
judeţul Hunedoara, reprezentat prin dl. FLORIN - TIBERIU IACOB - RIDZI, având funcţia
de PRIMAR, în calitate de concedent, pe de o parte, şi

transportatorul autorizat…………………, cu sediul/domiciliul în Petroşani,
str .…….......... ....................., nr.........., judeţul Hunedoara, înregistrat sub nr. ........ la
Registrul comerţului........................, codul unic de înregistrare................................,
reprezentat legal prin.............................., în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II: Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată

Art. 1: Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl reprezintă executarea
serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Petroșani.

CAPITOLUL III: Durata contractului

Art. 2 : Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă de 5 ani,
egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiei taxi, adică până la data ........, dată la
care contractul încetează să mai producă efecte.

CAPITOLUL IV: Drepturile părţilor
SECŢIUNEA A: Drepturile concesionarului

Art. 3: Concesionarul are următoarele drepturi:
a)să încaseze tarifele aferente transportului în regim de taxi prestat ;
b)să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport în regim de
taxi ;
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în
vigoare, se poate adresa instanţei competente ;
d)să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport în regim de taxi
desfăşurate pe drumul public, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

SECŢIUNEA B: Drepturile concedentului
Art. 4: Concedentul are următoarele drepturi:
a)în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale de către transportatorul
autorizat, poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată;
b)controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport în regim de taxi;
c)constatarea şi sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la serviciul de
transport public local în regim de taxi.
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CAPITOLUL V: Obligaţiile părţilor
SECŢIUNEA A: Obligaţiile concesionarului

Art. 5 : (1) Concesionarul este obligat:
a)să asigure executarea serviciului de transport în regim de taxi în condiţii de legalitate,
siguranţă şi calitate;
b)să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri
agreate şi având însemnele de identificare stabilite prin lege;
c)să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificat de atestare
profesională;
d)să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în
activitate;
e)să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
f)să deţină asigurare penrtu persoanele transportate împreună cu bunurile acestora;
g)să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore săptămânal
sau 12 ore/zi;
h)să nu încheie cu terţi contract de subdelegare a serviciului de transport în regim taxi;
i)să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societăţii orice informaţie referitoare
la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa
transportului ;
j)să anunţe autoritatea fiscală furtul sau dispariţia, în orice mod, a aparatului de taxat;
k)să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente;
l)să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind
activitatea de transport desfăşurată;
m)să anunţe la autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de acordare a
autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia acesteia;
n) să asigure un minim de 20% din numărul maşinilor autorizate, care să asigure
transportul pe timp de noapte ;
o) să achite toate taxele în termen în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local a
municipiului Petroşani.
(2)Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în
gestiune delegată şi normele specifice transportului în regim de taxi, completate de
reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Petroşani.

SECŢIUNEA B: Obligaţiile concedentului

Art. 6: (1)Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire
în gestiune delegată, precum şi legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea
serviciului de transport în regim de taxi, completate de reglementările aprobate de
Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
(2)Concedentul este obligat:
a)să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract
de atribuire în gestiune delegată;
b)să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de
soluţionare ale concesionarului;
c)să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări,
plângeri etc. care apar între concesionar şi beneficiarii serviciului contractat, precum şi să
intervină în soluţionarea situaţiilor conflictuale apărute în relaţia cu sindicatele, în condiţiile
în care concesionarul solicită acest lucru;
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d)să aprobe tarifele maxime pentru transportul în regim de taxi;
e)să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
f)să propună pentru aprobare Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu şi
lung a serviciului de transport în regim de taxi şi programele de investiţii corespunzătoare
acestui scop;
g)să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii
concesionarului;
h)să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată în afară de
cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului.

CAPITOLUL VI: Răspunderea contractuală

Art. 7: (1)Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.
(2)În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul
contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să
notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul
şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta această clauză îşi
va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg.
Art. 8 : Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu
atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a
contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa
majoră.
Art. 9 : Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată
fără justă cauză, aceasta va fi obligată să compenseze daunele ce rezultă.

CAPITOLUL VII: Litigii

Art. 10 : Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune
delegată.
Art. 11: Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 10 se vor
soluţiona pe calea instanţelor judecătoresti, potrivit legii.

CAPITOLUL VIII: Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată

Art. 12: Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)la expirarea duratei stabilite în contract;
b)în cazul denunţării unilaterale justificate de către concedent a contractului de atribuire în
gestiune delegată. Acesta va trimite o notificare prealabilă de 30 de zile, cu plata unei
despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere
unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
concesionarului;
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere
unilaterală de către concesionar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina
concedentului;
e)în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri;
f)a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat;
g)au fost retrase toate autorizaţiile taxi care au făcut obiectul prezentului contract;
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h)în cazul anulării contractului de către concedent, în situaţiile prevăzute de Legea nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi
completările ulterioare.

CAPITOLUL IX: Alte clauze

Art. 13 : Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se
interzice a încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
Art. 14 : Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul
contractului unui alt transportator autorizat nu este admisă decât respectând legislația în
vigoare .
Art. 15 : Lista cu autorizaţiile taxi deţinute face parte integrantă din prezentul contract.

CAPITOLUL X: Dispoziţii finale

Art. 16: Prezentul contract are la bază următoarele documente de referinţă,care vor fi
respectate întocmai de către concesionar şi concedent:
a)Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare ;
b)Ordinul 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere;
c)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
d)O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
e)Hotărârea Consiliului Local având ca obiect aprobarea reglementării transportului în
regim de taxi;
f)Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Art. 17 : (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între
părţi.
(2)Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai
din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului.
Art.18: (1)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voinţa părţilor.
(2)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră în vigoare la data semnării şi a
fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Lista cu autorizaţiile taxi deţinute

Nr.
crt.

Modelul
autovehiculului

Nr.
înmatriculare

Termenul de valabilitate
al autorizaţiei taxi

Numărul de ordine al
autorizaţiei taxi

Concendent Concensionar
……………….. …………………..

Petroşani, 29.04.2020

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LAUTARU SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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