
Catre : PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
            Splaiul Independentei nr.291 – 293, sector.6, Bucuresti

Domnului Primar General  
si 
Domnului Director General al Directiei de Transport si Urbanism

Subscrisa _______________________________________,_ cu sediul in 

Bucuresti, strada_____________________________________Nr______ 

Bloc_____Scara___Etajul___Apart____Sectorul______, inregistrata la 

 Registrul Comertului, identificata prin nr. de ordine__________________ 

din data de_____________, si CUI________________ din 

data de______________, in calitate de transportator autorizat cu 

autorizatia nr.________, in temeiul art. 13 lit.b ,art. 49 lit.i pct 1 si 2 din 
legea 38/2003 cu modificarile ulterioare , art. 3 din legea 265/2007 si 
conform cu art.12.2  lit.b, art.13.2  lit.f. din Contractul  de Gestiune 
Delegata a serviciului public de transport local in regim de taxi va solicit sa 
dispuneti:

              Avizarea tarifului de distanta  / km.         ca transportator autorizat   
asa cum     rezulta din structura pe elemete de cheltuieli pentru stabilirea/ajustarea   
sau modificarea  tarifului de distanta (pornire ) pentru serviciul de transport  
public local de persoane in regim de taxi conform Normelor  Metodologice  
aprobate  prin Ordinul  ANRSC nr.243/2007

   Art. 13  -    In cadrul atributiilor de coordonare a activitatiilor privind serviciile  
publice ,respectiv transport in regim de taxi ,autoritatile publice locale ,sau a  
municipiului Bucuresti,dupa caz ,emit reglementari referitoare la :
  b- nivelul tarifelor aplicate astfel cum sunt definite in art. 49 lit. C



   Art. 49 - Regulile generale privind modul de stabilire a preturilor prestatiei si a  
tarifelor sunt urmatoarele: procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea  
transportului in regim de taxi sau a transportului in regim de inchiriere se precizeaza in  
contractele de atribuire a gestiunii delegate si trebuie sa tina seama de urmatoarele  
reguli:

   1. tarifele incasate de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciilor de transport  
trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente realizate pentru  
prestarea serviciului; 

   2. tarifele se modifica sau se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de  
crestere a preturilor de consum, prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului  
General al Municipiului Bucuresti, dupa caz; 

    Art. 3 -   Serviciile de transport public local in regim de taxi sau in regim de inchiriere  
fac parte din sfera  serviciilor  comunitare de utilitate publica ,se desfasoara sub  
controlul ,conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale si se  
efectueaza numai de transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare ,astfel  
cum este definita de prezenta lege

      Art. 12.2  -  Transportatorul autorizat este obligat :
 b- sa fundamenteze si sa supuna vizarii pentru conformitate de catre beneficiar a 
tarifelor ce vor fi utilizate in activitatea de transport public local in regim de taxi 

      Art. 13.2  - Beneficiarul este obligat :
  f- sa vizeze pentru conformitate tarifele pentru transportul public local in regim de taxi 

in acest sens anexez fotocopiile documentelor :
-copie C.I.
-copie Certificat  Imatriculare Registrul Comertului 
-copie  Autorizatie Transport si copie Autorizatie Taxi 
-Structura pe elemente de cheltuielipentru stabilirea / ajustarea sau modificarea 
tarifelor de distanta ( pornire ) pentru serviciul de transport public local de persoane in  
regim de taxi conform Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul 
ANRSC  nr. 243/2007 

Va solicit raspunsul in scris ,in termenul  legal la prezenta cerere .In situatia unui  
refuz ,ma vad nevoit sa ma adresez instantelor competente pentru solutionarea  
cererii.

                                                                           Semnatura

Data____________2013                         

                                                                           Stampila



            
 




