
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 _ 

HOTARARE 

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM 464/2003 PRIVIND 

TRANSPORTUL DE PERSOANE SAU BUNURI IN REGIM DE TAXI, 

MODIFICATA SI COMPLETATA ULTERIOR 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 

01.04.2008; 

Luând în dezbatere Expunerea de Motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre 

şi   referatul   nr.          al    Serviciului    Transport   Local   şi Organizare 

Evenimente. 

Văzând avizul Comisiei nr. 3 Servicii Publice şi avizul Comisiei nr. 5 de 

Administraţie Publică Locală, Juridică; 

Având în vedere prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, 

Legii 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii 38/2003 privind transportul in 

regim de taxi si in regim de inchiriere si Ordinului Ministrului Internelor si Reformei 

Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Legii 38/2003; ,l3 

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.d, alin.6 lit.alsi art.l 15 alin.l lit.b din Legea 

215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicata; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.l HCLM 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri in regim de taxi, 

modificata si completata ulterior, se modifica si se completează după cum urmează: 

1. Titlul hotărârii se modifica si va fi următorul: „Hotărâre privind transportul de 

persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere". 

2. Art. 1 va avea următorul conţinut: 

„Art. 1  Serviciul de transport public local in regim de taxi sau in regim de inchiriere pe 

raza Municipiului Constanta se desfăşoară sub controlul,   conducerea sau coordonarea 
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Primăriei Municipiului Constanta si se efectuează numai de către transportatori autorizaţi 

de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Constanta." 

3. Art. 2 va avea următorul conţinut: 

„Art.2 (1) Pe raza Municipiului Constanta activitatea de transport in regim de taxi poate fi 

desfăşurata numai de către persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice, 

înregistrate la Registrul Comerţului pentru a desfăşura activitatea de transport in regim de 

taxi, care deţin autorizaţie de transport eliberata de autoritatea de autorizare de pe raza 

Municipiului Constanta, si autorizaţie taxi, in conformitate cu prevederile legii; 

(2) Pe raza Municipiului Constanta activitatea de transport in regim de inchiriere 

poate fi desfăşurata numai de către persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele 

juridice, inregistrate la Registrul Comerţului pentru a desfăşura activitatea de transport 

in regim de inchiriere, care deţin autorizaţie de transport eliberata de autoritatea de 

autorizare de pe raza Municipiului Constanta, si copii conforme, in conformitate cu 

prevederile legii; 

(3) Pe raza Municipiului Constanta activitatea de dispecerat taxi poate fi 

desfăşurata numai de către persoanele juridice inregistrate la Registrul Comerţului 

pentru a desfăşura activitatea de dispecerat taxi, si care deţin autorizaţie pentru 

desfăşurarea activităţii de dispecerat taxi eliberata de autoritatea de autorizare de pe raza 

Municipiului Constanta." 

4. Art. 3 va avea următorul conţinut: 

„Art.3 (l)Se stabileşte numărul de 1600 de autorizaţii taxi pentru transportul de persoane 

pe raza Municipiului Constanta . Autorizaţiile taxi anulate nu vor mai fi redistribuite pana 

la reducerea numărului de autorizaţii taxi la numărul stabilit, conform prevederilor legale. 

(2) Se stabileşte numărul de 150 de autorizaţii taxi pentru transportul de bunuri pe 

raza Municipiului Constanta. 

(3) Autovehiculele taxi pe raza Municipiului Constanta sunt in mod obligatoriu 

integral de culoarea galben. Pentru autovehiculele achiziţionate in sistem de leasing sau 

rate pana la data de 31.12.2003 acestea vor schimba culoarea in galben in termen de 

maxim 15 zile de la terminarea contracului de leasing sau de rate." 

5. Art. 4 va avea următorul conţinut: 

„Art.4 Se aproba „Regulamentul privind organizarea si executarea transportului de 

persoane si bunuri in regim de taxi pe raza Municipiului Constanta „ , „Regulamentul 

privind organizarea si executarea transportului in regim de inchiriere pe raza Municipiului 

Constanta" , „Regulamentul privind organizarea si executarea activităţii de dispecerat 

taxi", precum si Anexa 1 „ Lista amplasamentelor locurilor de aşteptare (staţiilor) pentru 

taxiurile pe raza Municipiului Constanta si staţiunea Mamaia", Anexa 2 „ Autorizaţia de 

transport, autorizaţia taxi, autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii de dispecerat " , 

Anexa 3 „ Contract tip de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport" si 

Anexa 4 „Criterii de evaluare si metodologia de punctare pentru departajarea 

transportatorilor autorizaţi inscrisi pe listele de aşteptare"." 
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6. Art. 5 va avea următorul conţinut: 

„ Art.5 Serviciul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local va comunica 

prezenta hotărâre Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente, Direcţiei 
Corp Control, Filialei Constanţa a Camerei Taximetriştilor, Asociaţiei Taximetristilor 

Independenţi si Operatorilor de Transport în vederea aducerii la îndeplinire, în mass-
media locală, precum şi Prefecturii Judeţului Constanţa spre ştiinţă. „ 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA TRANSPORTULUI 
DE PERSOANE SI BUNURI IN REGIM DE TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI 

CONSTANTA 

7. Art.2 va avea următorul conţinut: 

„Art.2 Serviciul public de transport de persoane sau bunuri in regim de taxi poate fi 
executat de către transportatorii autorizaţi numai daca deţin autorizaţie taxi valabila 

eliberata de Primăria Municipiului Constanta, prin Serviciul Transport Local si 
Organizare Evenimente ." 

8. Art.3 va avea următorul conţinut: 
„Art.3 (1) Transportul in regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deţinute in 

proprietate , in baza unui contract de leasing, sau a unui contract asimilat leasingului. 
(2)Transportatorul autorizat, persoana fizica, poate executa transport in regim de 

taxi cu un singur autovehicul deţinut in conformitate cu art.l, de către acesta sau 
sotul/sotia acestuia. Ii este interzis transportatorului autorizat, persoana fizica sa 

transmită autorizaţia taxi si/sau autovehiculul taxi spre utilizare unei alte persoane. 
(3)Transportatorul autorizat, asociaţie familiala, poate executa transport in regim 

de taxi, utilizând un nrumar de autovehicule, deţinute in condiţiile art.l de către membrii 
asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor care deţin atestat de pregătire 

profesionala. Activitatea de transport in regim de taxi poate fi desfăşurata de oricare din 
membrii care deţin atestat de pregătire profesionala, pe oricare din autovehiculele taxi 

autorizate deţinute de membrii asociaţiei." 

9. Art.5 va avea următorul conţinut: 

„Art.5 (1) Transportatorul poate obţine autorizaţia de transport persoane in regim de taxi 

sau autorizaţia de transport bunuri in regim de taxi, eliberata de autoritatea de autorizare 
din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, pe baza următoarelor documente: 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective; 
b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator si certificatul constatator, 

eliberate de registrul comerţului; 
c) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul 

asociaţiei familiale sau persoanei juridice, ori copie de pe atestatul profesional al 
taximetristului, in cazul persoanei fizice; 
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d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale; 

e) avizul medico psihologic al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale, sau 

al taximetristului, in cazul persoanei fizice; 

f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator ecomomic 

in activitate; 

g) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, daca acesta a mai executat 

servicii de transport in regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut 

interdicţii de a executa si a motivul acestora; 

h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spaţiul de 

parcare pentru autovehiculele taxi; i) declaraţie pe propria răspundere a 

transportatorului ca deţine autovehiculele 

necesare sau are capacitatea financiara de a le deţine, sau dovada deţinerii 

acestora." 

10. Art.6 va avea următorul conţinut: 

„Art.6 Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la 

procedura de atribuire in gestiune a executării serviciului de transport in regim de taxi, 

prin care i se pot atribui una sau mai multe autorizaţii taxi, procedura care se va desfăşura 

in conformitate cu prevederile legale. Atribuirea autorizaţiilor taxi se constata prin 

intocmirea unui proces verbal. 

Listele de aşteptare existente la Serviciul Transport Local si Organizare 

Evenimente se anulează la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, urmând a fi 

arhivate in condiţiile legii" . 

11. Art.7 si 8 se abroga. 

12. Art.9 va avea următorul conţinut: 

„ Art.9 (1) In cazul in care in urma desfăşurării procedurii de atribuire conform legii, 

raman autorizaţii taxi neatribuite, in ultimile 10 zile calendaristice ale fiecărei luni, 

transportatorii autorizaţi pot depune cerere pentru inscrierea in listele de aşteptare, insotita 

de următoarele documente: 

a) autorizaţia de transport; 

b) certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului sau declaraţie 

pe proprie răspundere ca are capacitatea financiara de a deţine un nr. de 

autovehicule, pe tipuri, insotita de scrisoare de garanţie in cuantum de 5% din 

valoare pentru fiecare autovehicul astfel declarat; 

c) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau 

dovada îndeplinirii acestor criterii; 

d) certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si taxe al Primăriei 

Municipiului Constanta. 

După expirarea perioadei de depunere a cererilor, la sediul Serviciului Transport Local 

si Organizare Evenimente se va afişa lista cu transportatorii inscrisi in listele de aşteptare 

si care au fost agreaţi in vederea autorizării in funcţie de punctajul cumulat. In intervalul 

de 10 zile de la afişarea listelor se vor primi si analiza eventualele sesizări, după 

soluţionarea acestora, (sau după expirarea termenului, daca nu s-au înregistrat sesizări) 

urmând a se atribui autorizaţiile taxi disponibile, prin încheierea unui proces verbal. 
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(2) In termen de cel mult 6 luni de la data procesului verbal de atribuire a 
autorizaţiilor taxi, pentru eliberarea autorizaţiilor taxi si a contractului de atribuire in 
gestiune a serviciului de transport in regim de taxi, transportatorii autorizaţi vor depune 
la sediul Serviciului Transport următoarele documente: 

- certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului; 
- certificatul de agreare emis de RAR; 

declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare sau 
dovada îndeplinirii acestor criterii; 

- declaraţia pe proprie răspundere privind modul in care este asigurata 
dispecerizarea si dispeceratul la care este arondat transportatorul autorizat, sau 
contracul incheiat cu un dispecer si ultima chitanţa de plata a acestuia; 

- dovada fîscalizarii aparatului de taxat; 
- asigurarea pasagerilor si bagajelor; 
- contracte de munca pentru conducătorii auto angajaţi, in număr cel puţin egal cu 

numărul de autorizaţii taxi obţinute; 
- atestatele profesionale ale conducătorilor auto; 
- certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe al Primăriei 

Municipiului Constanta". 

13.Art.10 va avea următorul conţinut: 

„ In cazul înlocuirii unui autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizaţie taxi, in 
condiţiile legii, transportatorul autorizat are obligaţia de a preda ecusoanele aplicate pe 
portierele autovehiculului înlocuit." 

14. Art.l 1 va avea următorul conţinut: 
„Art.ll Autorizaţiile taxi atribuite vor fi vizate anual, pana la data expirării 

valabilităţii lor, pe baza achitării taxei aferente si depunerii următoarelor documente: 

- chitanţa de plata 
- certificatul de agreare al autovehiculului taxi; 
- asigurarea pasagerilor si bagajelor; 
- ultima chitanţa de plata a dispeceratului taxi; 
- certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe; 
- autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi economice, eliberata de 

Primăria Municipiului Constanta (in cazul taximetristului independent); 
- autorizaţia taxi. 

In caz de depăşire a termenului se vor aplica penalităţi conform legislaţiei in vigoare. 
Depăşirea termenului de vizare anuala duce la suspendarea autorizaţiei taxi pe o 
perioada de 3 luni sau pana la data achitării taxei de viza. Neprezentarea pana la 
expirarea perioadei de suspendare duce la anularea autorizaţiei taxi si redistribuirea 
acesteia in condiţiile art.3 din prezenta hotărâre," 

15. Pct.(3) dinart.14. se abroga 

16.Art. 15 se abroga. 

17. Art.l6 va avea următorul conţinut: 

„Art. 16 Taxa reprezentând contravaloarea autorizaţiei pentru transport persoane/bunuri 

in regim de taxi se achita anticipat si are valoarea pentru întreaga perioada de 
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valabilitate de 500 de lei. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei taxi si vizarea anuala a acesteia este de 100 de lei 

si se achita anticipat. 

Aceste sume constituie surse la venitul local si vor fi folosite pentru amenajarea si 

întreţinerea locurilor de aşteptare (staţii taxi), completarea si refacerea sistemului de 

semnalizare rutiera (marcaje, indicatoare rutiere si lucrări de semaforizare), precum si 

pentru lucrări de intretinere a reţelei stradale." 

18. Art. 18 va avea următorul conţinut: 

„Art. 18  1) Constituie contravenţii si se sancţionează cu amenda de la 300 la 500 de lei 

următoarele fapte: 

a) aşteptarea clienţilor de către un autovehicul taxi peste limita locurilor aprobate si 

libere din staţiile de aşteptare; 

b) neprezentarea in termen de 5 zile in cazul unei solicitări scrise de către Serviciul 

Transport Local si Organizare Evenimente; 

c) nerespectarea condiţiilor referitoare la culoarea autovehiculului taxi, inclusiv 

aplicarea de inscrisuri, simboluri sau suprafeţe de o alta culoare pe autovehiculul 

taxi; 

d) necomunicarea in scris către Serviciul Transport Local si Organizare Evenimente din 

cadrul Primăriei Municipiului Constanta, in termen de 15 zile, a incetarii activităţii 

de către transportatorul autorizat. 

2) Constituie contravenţii si se sancţionează cu amenda de la 400 la 600 de lei 

următoarele fapte: 

a) realizarea inscripţionărilor exterioare (ecusoane) pe autovehicul precum si 

achiziţionarea, montarea si demontarea indicatoarelor cu numărul autorizaţiei cu 

o alta societate (prestator) decât cea nominalizata de Primăria Municipiului 

Constanta, cat si cele aplicate sau realizate prin alte metode (banda magnetica 

etc); 

b) lipsa indicatorului marcat cu numărul autorizaţiei si numărul de înmatriculare al 

autovehiculului taxi(ecuson); 

c) nerespectarea prevederilor art. 17 din „Regulamentului privind organizarea si 

executarea transportului de persoane si bunuri in regim de taxi pe raza 

Municipiului Constanta" referitoare la tarife, inscripţionarea acestora, 

inscripţionarea cu denumirea dispeceratului taxi atât pe parasolar cat si pe 

portiere. 

3) Constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda de la 500 la 700 de lei: 

a) neprezentarea in termen de 5 zile, de către transportatorul autorizat a 

documentelor solicitate de către organele de control, inclusiv a datelor privind 

identitatea persoanelor cărora le-a încredinţat spre conducere autoturismul taxi; 

b) efectuarea serviciului de transport persoane sau bunuri in regim de taxi cu un 

autovehicul a cărui autorizaţie taxi este suspendata." 
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19. Se introduce regulamentul privind organizarea si executarea transportului in regim 

de inchiriere pe raza Municipiului Constanta, având următorul conţinut: 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA 

TRANSPORTULUI IN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE RAZA MUNICIPIULUI 

CONSTANTA 

Art.l Autorizaţia de transport in regim de inchiriere se eliberează de autoritatea de 
autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Constanta, pe baza următoarelor 

documente: 
a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport respective; 

b) copie a certificatului de inregistrare ca transportator si certificatul constatator, 
eliberate de registrul comerţului; 

c) copie a certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, in cazul 
asociaţiei familiale sau persoanei juridice, sau a persoanei fizice autorizate; 

d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale sau 
persoanei juridice, sau a persoanei fizice autorizate; 

e) avizul medico psihologic al persoanei desemnate, in cazul asociaţiei familiale sau 

persoanei juridice, sau a persoanei fizice autorizate; 

f) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta are calitatea de operator ecomomic 

in activitate; 
g) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, daca acesta a mai executat 

servicii de transport in regim de inchiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut 
interdicţii de a executa si a motivul acestora; 

h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului ca poate asigura spaţiul de 

parcare pentru autovehicule; i) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului 
ca deţine autovehiculele 

necesare sau are capacitatea financiara de a le deţine, sau dovada deţinerii 
acestora^ j)  certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe al 

Primăriei 
Municipiului Constanta. Art.2 Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorului 

autorizat i se vor elibera copii conforme ale autorizaţiei de transport in regim de 
inchiriere pentru autovehiculele utilizate, după depunerea următoarelor documente: 

a) autorizaţia de transport; 
b) certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului; 

c) certificatul de agreare; 
d) declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea criteriilor de departajare; 
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e) certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si taxe al Primăriei 
Municipiului Constanta; 

f) asigurare pasageri si bagaje pentru autovehicul; 
Art.3 Copiile conforme atribuite vor fi vizate anual, pana la data expirării 

valabilităţii lor, pe baza achitării taxei aferente si depunerii următoarelor documente: 
- chitanţa de plata; 
- certificatul  de  înmatriculare al  autovehiculului,  cu inspecţia tehnica 

periodica si cartea de identitate a autovehiculului; 
- asigurarea pasagerilor si bagajelor; 
- certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe; 
- copia conforma. 

In caz de depăşire a termenului se vor aplica penalităţi conform legislaţiei in vigoare. 
Depăşirea termenului de vizare anuala duce la suspendarea copiei conforme pe o 
perioada de 3 luni sau pana la data achitării taxei de viza. Neprezentarea pana la 
expirarea perioadei de suspendare duce la anularea copiei conforme . 

Art.4 Taxa reprezentând contravaloarea autorizaţiei de transport in regim de 
închiriere se achita anticipat si are valoarea pentru întreaga perioada de valabilitate de 
500 de lei. 

Taxa pentru emiterea unei copii conforme si vizarea ei anuala este de 100 de lei si 
se achita anticipat. 

20. Se introduce regulamentul privind organizarea si executarea activităţii de dispecerat 
taxi pe raza Municipiului Constanta, având următorul conţinut: 

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA ACTIVITĂŢII 
DE DISPECERAT TAXI PE RAZA MUNICIPIULUI CONSTANTA 

Art.l Activitatea de dispecerat taxi pe raza Municpiului Constanta poate fi 
executata numai de către persoanele juridice autorizate in acest scop de către autoritatea 
de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Constanta. 

Art.2 Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii 
următoarelor documente: 

a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de Registrul Comerţului; 
b) declaraţie de proprie răspundere a persoanei desemnate sa administreze, ca 

dispeceratul deţine baza tehnica necesara, staţia de emisie recepţie, frecventa 
radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare; 

c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului 
taxi, eliberat de autoritatea in domeniul comunicaţiilor; 

d) copie de pe contractul de munca al operatorului radiotelefonist; 
e) copie de pe licenţa de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de către 

autoritatea in domeniu; 
f) certificat fiscal eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe. 
Art.3 Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioada de 5 ani, fiind 
valabila cu viza anuala. 

Pentru vizarea anuala a autorizaţiei de dispecerat taxi se vor prezenta următoarele 
documente: 

- chitanţa de plata; 
- copie de pe licenţa de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de către 
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autoritatea in domeniu, daca este cazul; -   certificat fiscal 
eliberat de Serviciul Public de Impozite si Taxe. 

In caz de depăşire a termenului se vor aplica penalităţi conform legislaţiei in vigoare. 
Depăşirea termenului de vizare anuala duce la suspendarea autorizaţiei de dispecerat 

taxi pe o perioada de 3 luni sau pana la data achitării taxei de viza. Neprezentarea pana 
la expirarea perioadei de suspendare duce la anularea autorizaţiei de dispecerat taxi. 

Art.4 Taxa reprezentând contravaloarea autorizaţiei de dispecerat se achita anticipat 
si are valoarea pentru intreaga perioada de valabilitate de 500 de lei. 

Taxa pentru vizarea autorizaţiei de dispecerat taxi este de 500 de lei si se achita anual 

inainte de expirarea valabilităţii acesteia. 

21. Se modifica pct. 35 din Axexa 1 după cum urmează:" Str. Muncelului intersecţie cu 

str. Jiului - 5 locuri".



23. Se modifica Anexa 3 care va avea următorul conţinut: 

ANEXA 3 

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ 

a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere 

Nr .............din ............... , 

încheiat la sediul Primăriei Municipiului Constanta 

CAPITOLUL I: Părţile contractante 

Consiliul Local al Municipiului Constanta, cu sediul în Constanta, bd. Tomis nr.51 , 

judeţul Constanta, reprezentat legal prin Radu Ştefan Mazăre, având funcţia de primar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, si 

Transportatorul   autorizat  ............................................................. , cu  sediul/ domiciliul 
in Constanta, str ................................................................... , nr ............................. , judeţul 

Constanta,   având       CUI/CI ................................................................................ ,   contul 
 .................................................... , deschis la  .............................. , reprezentat legal prin 

 ............................................... , in calitate de concesionar, pe de alta 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 regim de închiriere, numai de către 

transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită de 

lege. 

CAPITOLUL III: Durata contractului 

Art. 2 

(l)Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu 

durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu 

mai mult de 5 ani, respectiv...................................................  

(2)Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine 

alte autorizaţii taxi sau copii conforme, acestea vor fi incluse în contract prin act 

adiţional, nemodificându-se durata contractului. 

(3)După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizaţiile taxi sau 

copiile conforme a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală 

cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizaţii sau copii conforme deţinute, dar 

nu mai mare de 5 ani. 

CAPITOLUL IV: Drepturile părţilor 

SECŢIUNEA A: Drepturile concesionarului 

Art. 3 

Concesionarul are următoarele drepturi: 

a)să încaseze tarifele aferente transportului in regim de taxi/ în regim de închiriere 

prestat; 

b)să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport in regim de 

taxi sau în regim de închiriere; 
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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/ în 

regim de închiriere desfăşurate pe drumul public. 
SECŢIUNEA B: Drepturile concedentului 

Art. 4 

Concedentul are următoarele drepturi: 

a)asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în 

domeniul  infrastructurii  aferente transportului  in regim de taxi  sau in regim de 

închiriere; 
b)în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de 

atribuire în gestiune delegată; 
c)controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport în regim de taxi sau în 

regim de închiriere; 
d)constatarea şi sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la serviciul 

de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere. 

CAPITOLUL V: Obligaţiile părţilor 

SECŢIUNEA A: Obligaţiile concesionarului 

Art. 5 

(A) In cazul transportului in regim de taxi concesionarul este obligat: 

1) să asigure executarea serviciului de transport în regim de taxi în condiţii de 
legalitate, siguranţă şi calitate; 

2) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu 
taxiuri agreate şi având însemnele de identificare stabilite prin lege; 

3) să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificat de atestare 
profesională; 

4) să asigure dispecerizarea activităţii şi posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor 
în activitate sau, după caz, posibilitatea apelării prin telefon mobil( in cazul 

transportului de bunuri in regim de taxi); 
5) să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

6) să deţină asigurare pentru mărfurile transportate, respectiv pentru persoanele 
transportate împreună cu bunurile acestora; 

7) să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore 
săptămânal sau 12 ore/zi; 

8) 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; 
9) să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societăţii orice informaţie 

referitoare la întreruperea executării unei curse sau la alte evenimente referitoare 
la siguranţa transportului; 

 

10) să anunţe autoritatea fiscală furtul sau dispariţia în orice mod, a aparatului 

de taxat; 
11) să înştiinţeze in scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură 

cu întreruperea contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate 
acestuia pentru abateri disciplinare; 

12) să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente; 
13) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile 
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privind activitatea de transport desfăşurată; 

14) 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; 
15) sa să aibă un comportament civilizat si preventiv in relaţia cu clientul, 

respectând conduita de buna practica, conform prevederilor din Cartea 
taximetristului; 

16) să respecte solicitările legale ale clientului; 
17) să oprească pe traseu, la semnul clientului, când se afla în poziţia de 

operare Liber, cu excepţia cazului când se deplasează să preia un client la 
comanda dispecerului sau condiţiile de trafic nu permit această manevră; 

18) să elibereze bonuri client la finalul cursei, pe baza cărora va încasa 
contravaloarea prestaţiei efectuate; 

19) să nu pretindă ca plata pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe 
bonul client; 

20) să nu implice taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu 
caracter infracţional sau alte acte antisociale; 

21) să anunţe organele de poliţie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre 
orice eveniment grav la care a participat sau a fost martor; 

22) să asigure protecţie clientului cât timp acesta se găseşte în taxi; 
23) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat de 

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

25) în cazul transportului de persoane, să transporte bagajele clienţilor în 
limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; 

26) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control 
împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare; 

27) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea 

portbagajului, portierelor şi a geamurilor; 

28) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate sau 

aflat în stare de a dezvolta o situaţie conflictuală; 
29) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile 

corespunzătoare la aparatul de taxat; 
30) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul când pe bancheta 

din spate nu mai este loc; 

31) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea aparatul 

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

32) să execute operaţiunile de încărcare / descărcare a bagajelor clientului; 

33) să poată prezenta la control, în timpul activităţii documentele cerute de 

lege; 

34) să poarte o ţinută decentă, în special pe timp călduros (sezon estival) să fie 

echipat cu pantalon lung şi o bluză (tricou, cămaşă cu mânecă scurtă); 

35) să aibă expus, în permanenţă, într-un loc vizibil ecusonul cu numele şi 

fotografia sa. 

(B) In cazul transportului in regim de inchiriere concesionarul este obligat: 

l)să asigure executarea serviciului de transport în regim de inchiriere în condiţii de 

legalitate, siguranţă şi calitate; 

2)să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de inchiriere, cu 

taxiuri agreate şi având însemnele de identificare stabilite prin lege; 
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3)să deţină asigurare pentru mărfurile transportate, respectiv pentru persoanele 

transportate împreună cu bunurile acestora; 

4)să nu inchirieze autovehiculul unei persoane care nu deţine permis de conducere 

corespunzător; 

5)sa furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind 

activitatea de transport desfăşurată; 

6)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; 

7)să nu implice autovehiculele deţinute în mod deliberat, direct sau indirect, în 

activităţi cu caracter infracţional sau alte acte antisociale; 

(C)Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în 

gestiune delegată şi normele specifice transportului în regim de taxi sau în regim de 
închiriere, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului 

Constanta. 

SECŢIUNEA B: Obligaţiile concedentului 

Art.6 

(l)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 sau în regim de închiriere, completate de 

reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Constanta. 

(2)Concedentul este obligat: 
a)să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului 

contract de atribuire în gestiune delegată; 

b)să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul 

contract de atribuire in gestiune delegată; 

c)să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de 

soluţionare ale concesionarului; 

d)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; 
e)să aprobe tarifele maxime si minime pentru transportul în regim de taxi sau în regim 

de închiriere; 
f)să nu îl tulbure pe concesionar in exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 

h)să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloiala care perturbă desfăşurarea 

activităţii concesionarului; 

i)să nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată în afară de 

cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului; 

CAPITOLUL VI: Răspunderea contractuală 

Art.8 

(l)Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 

(2)In 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 
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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. 9 

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. 10 

Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată fără 

justă cauza, aceasta va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă. 

CAPITOLUL VII: Litigii 

Art. 11 

Părţile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 

neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune 

delegată. 

Art. 12 

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 11 se vor soluţiona 

pe calea instanţelor judecătoreşti, potrivit legii. 

CAPITOLUL VIII: încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată 

Art. 13 

Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a)la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu au convenit în scris condiţiile 

legale de prelungire; 

b)în cazul denunţării unilaterale justificate de către concedent a contractului de atribuire 

in gestiune delegată; acesta va trimite o notificare prealabilă de 90 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 sau copiile conforme care au făcut obiectul 

prezentului contract; 
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 

modificată şi completată; 
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CAPITOLUL IX: Alte clauze 

Art. 14 

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. 15 

Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului 

unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât in cazul în 

care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării 

titularului contractului de atribuire in gestiune, persoană juridică, sau in cazul in care un 

transportator autorizat, persoana fizica autorizata, doreşte sa se transforme in asociaţie 

familiala autorizata. Transportatorul respectiv trebuie să obţină, in condiţiile legii, 
autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat. 
Art. 16 ' 
Lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute face parte integrantă din 

prezentul contract. 

CAPITOLUL X: Dispoziţii finale 

Art. 17 

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 in regim de taxi şi în regim de închiriere, 
modificată şi completată. 
b)Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată şi 

completată, aprobate prin Ordinul 356/29.11.2007. 
c)Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. 
d)O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, modificată şi completată. 
e)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
f)O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată. 

g)Hotărârea de Consiliu Local având ca obiect aprobarea reglementării transportului în 

regim de taxi şi în regim de închiriere. 

h)Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi 

şi în regim de închiriere, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local. 
Art. 18 

(l)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. 19 

(l)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voinţa părţilor. 

(2)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră in vigoare la data semnării şi 

a fost încheiat în doua exemplare. 

Concedent, 

Concesionar, 
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24. Se modifica Anexa 4 care va avea următorul conţinut: 

Anexa nr. 4 

CRITERII DE EVALUARE ŞI METODOLOGIA DE PUNCTARE PENTRU 
DEPARTAJAREA TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI ÎNSCRIŞI PE LISTE DE 

AŞTEPTARE 

1. Vechimea autovehiculului: 
- până la un an inclusiv - 20 puncte; 
- de la 1 la 2 ani - 18 puncte; 
- de la 2 la 3 ani - 16 puncte; 
- de la 3 la 4 ani - 14 puncte; 
- de la 4 la 5 ani - 12 puncte; 
- de la 5 la 6 ani - 10 puncte; 
- de la 6 la 7 ani - 9 puncte; 
- de la 7 la 8 ani - 8 puncte; 
- de la 8 la 9 ani - 7 puncte; 
- de la 9 la 10 ani - 6 puncte; 

- peste 10 ani     - 5 puncte 
2. Pentru forma de deţinere a autovehiculului se acordă următorul punctaj, astfel: 

- 10 puncte în proprietate; 
- 5 puncte cu contract de leasing. 

3. Dacă transportatorul a efectuat anterior autorizării, transport de persoane sau bunuri 
în regim de taxi pe raza Municipiului Constanta, confirmata prin autorizaţia de transport 
persoane/bunuri in regim de taxi eliberata de Primăria Municipiului Constanta: 

- peste 6 ani     - 20 puncte; 
- între 5 şi 6 ani - 19 puncte; 
- între 4 şi 5 ani - 18 puncte; 
- între 3 şi 4 ani - 17 puncte; 
- între 2 şi 3 ani - 16 puncte; 

- între 1 şi 2 ani - 15 puncte; 
- intre 2 luni si 1 an - 10 puncte. 

4. Gradul de confort al autoturismelor folosite: 
- Autovehiculul este echipat cu instalaţie de condiţionare a aerului sau de 
climatizare - 5 puncte; 
- Autovehiculul este echipat cu: 

 

• 1-3 airbag-uri - 5 puncte 

• peste 3 airbag-uri - 10 puncte 
 

- Volumul portbagajului util peste 300 dm
3
 - 5 puncte 

- Existenta dispozitiv GPS de monitorizare - 5 puncte 

- Existenta unui dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client -5 

puncte; 

- Existenta perete despărţitor conducător auto - clienţi - 5 puncte; 

- Existenta dispozitiv pentru plata cu cârdul - 5 puncte. 

5. Pentru gradul de poluare realizat, se acorda: 
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- 5 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro III; 

- 6 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro IV; 

- 7 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro V; 

6. Posibilitatea asigurării reale a prezentei autovehiculului in activitate de minim 8 ore pe 

zi lucratoare - 10 puncte. 

I. Metodologia de calcul: 

a) Calculul de departajare se va realiza pentru fiecare autovehicul în parte prin 

însumarea fiecărui criteriu. 

b) lista va fi întocmită descrescător, in funcţie de punctajul cumulat de fiecare 

autovehicul, acesta regăsindu-se în listă numai cu autovehiculele care s-au încadrat în 

primele 1600 buc. pentru transportul de persoane in regim de taxi , respectiv 150 pentru 

transportul de bunuri in regim de taxi 

c) încadrarea în numărul limita din fiecare listă, conferă participanţilor dreptul de a 

obţine o "autorizaţia taxi". 

d) In caz de egalitate, pentru ultimul loc, departajarea se va face eliminatoriu tinându-

se cont in următoarea ordine de criteriile: 
 

(1) Vechimea maşinii; 

(2) gradul de confort al maşinii; 

(3) vechimea în activitatea de taximetrie 

(4)in caz de egalitate absoluta, se va proceda la departajarea prin tragere la sorti, in 

prezenta solicitanţilor. II. în termen de sase luni de la afişarea listelor de aşteptare cei 

agreaţi au obligaţia să se prezinte cu documentele necesare conform prezentei hotărâri 

pentru eliberarea autorizaţiei taxi. Neprezentarea în termen duce la pierderea dreptului, 

locul lui fiind luat de cei înscrişi pe listele de aşteptare conform Art. 9 din „Regulamentul 

privind organizarea si executarea transportului de persoane si bunuri in regim de taxi pe 

raza Municipiului Constanta". 
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                        ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE SI ORGANIZARE EVENIMENTE 

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE 

NR. te5tf/j£. (9S. o?Oâ ? 

REFERAT 

Având in vedere modificările legislaţiei referitoare la activitatea de taximetrie, 

respectiv Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local, Legea 265/2007 pentru 
modificarea si completarea Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim 

de inchiriere si Ordinul Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr, 356/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 38/3003, 

apare ca necesara si oportuna elaborarea unui proiect de modificare a HCLM 464/2003 
privind transportul de persoane/bunuri in regim de taxi, modificata si completata ulterior. 

Astfel, deoarece conform Legii 265/2007, autoritatea de autorizare din cadrul 
Primăriei Municipiului Constanta, respectiv Serviciul Transport Local si Organizare 

Evenimente, va autoriza si serviciul de transport in regim de inchiriere, propunem 
modificarea titlului hotărârii, care va fi următorul: „Hotărâre privind transportul de 

persoane sau bunuri in regim de taxi si in regim de inchiriere". 
De asemenea, propunem modificarea numărului de autorizaţii taxi pe raza 

Municipiului Constanta, in conformitate cu prevederile art.14 din Legea 38/2003 privind 
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, tinandu-se seama de raportul de 4 

taximetre la 1000 de locuitori, respectiv 1600 de autorizaţii taxi pentru transportul de 
persoane si 150 de autorizaţii taxi pentru transportul de bunuri. 

Propunem de asemenea modificarea si completarea prevederilor „Regulamentului 
privind organizarea si executarea transportului de persoane si bunuri in regim de taxi pe 

raza Municipiului Constanta", in sensul stabilirii condiţiilor in care un transportator, 
persoana fizica, asociaţie familiala sau societate comerciala poate obţine autorizaţia de 

transport persoane sau bunuri in regim de taxi, participarea la procedura de atribuire in 
gestiune a executării serviciului de transport in regim de taxi, documentele necesare 

inscrierii in listele de aşteptare si eliberării autorizaţiei taxi, documentele necesare vizării 
anuale a autorizaţiei taxi, modificarea cuantumului taxelor percepute, precum si 

modificări ale conţinutului contravenţiilor si sancţiunilor aplicabile. 

De asemenea, având in vedere noile prevederi legate de autorizarea activităţii de 

transport in regim de inchiriere, propunem introducerea in cuprinsul HCLM 464/2003 a 



unui „Regulament privind organizarea si executarea transportului in regim de inchiriere pe 

raza Municipiului Constanta", care sa cuprindă prevederi referitoare la obţinerea 

autorizaţiei de transport in regim de inchiriere, la eliberarea copiilor conforme, vizarea 

acestora si taxele percepute. 

Tinand seama de faptul ca activitatea de dispecerat taxi trebuie autorizata, conform 

noilor prevederi legislative, tot de către Serviciul Transport Local si Organizare 

Evenimente in calitate de autoritate de autorizare la nivel local, propunem introducerea in 

cuprinsul HCLM 464/2003 a unui „Regulament privind organizarea si executarea 

activităţii de dispecerat pe raza Municipiului Constanta", care sa cuprindă prevederi 

referitoare la condiţiile necesare obţinerii autorizaţiei de dispecerat taxi, vizării anuale a 

acesteia si taxelor percepute. 

Propunem de asemenea modificarea anexelor HCLM 464/2003 cuprinzând 

modificări ale unor staţii de aşteptare pentru taxiurile pe raza Municipiului Constanţa şi 

staţiunea Mamaia, modificarea modelului de autorizaţie de transport in regim de taxi, 

introducerea unui model de autorizaţie de transport in regim de închiriere si autorizaţie 

pentru desfăşurarea activităţii de dispecerat taxi, introducerea unui model de contract de în 

gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, 

precum si modificarea criteriilor de evaluare şi metodologiei de punctare pentru 

departajarea transportatorilor autorizaţi înscrişi pe liste de aşteptare, in conformitate 

modificările legislaţiei in vigoare. 

Analizând cele de mai sus consideram că este necesară şi oportună stabilirea şi 

elaborarea unor reglementări prin care să se realizeze modificarea şi completarea 

prevederilor H.C.L.M. nr. 464 / 2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim 

taxi, modificata si completata ulterior, în sensul care a fost precizat prin prezentul referat. 

DIRECTOR, 

PETRICĂ MUNTEANU 

VIZAT SERVICIUL JURIDIC 



   ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL 

COMISIA SERVICn PUBLICE, COMERŢ, TURISM SI AGREMENT - NR. 3 

AVIZARE 

Având în vedere prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, Legii 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere si 
Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Legii 38/2003 şi luând în considerare documentaţia prezentată, comisia 

Avizează favorabil  proiectul   de   Hotărâre „privind 

modificarea şi completarea H.C.L.M. 464 / 2003 privind transportul de 
persoane sau bunuri în regim taxi, modificată şi completată ulterior". 

PREŞEDINTELE COMISIA nr. 3 

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA 



                        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL CONSTANTA 
   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA    

CONSILIUL LOCAL 

COMISIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR SI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI - NR. 5 

AVIZARE 

Având în vedere prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, Legii 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii 
38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere si 
Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Legii 38/2003 şi luând în considerare documentaţia prezentată, comisia 
avizează favorabil proiectul   de  Hotărâre „privind 

modificarea şi completarea H.C.L.M. 464 / 2003 privind transportul de 
persoane sau bunuri în regim taxi, modificată şi completată ulterior". 

PREŞEDINTELE COMISIEI nr. 5 

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41 - 708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA 



24. Se modifica Anexa 4 care va avea următorul conţinut: 

Anexa nr. 4 

CRITERII DE EVALUARE ŞI METODOLOGIA DE PUNCTARE PENTRU 

DEPARTAJAREA TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI ÎNSCRIŞI PE LISTE DE 

AŞTEPTARE 

1. Vechimea autovehiculului: 

- până la un an inclusiv - 20 puncte; 

- de la 1 la 2 ani - 18 puncte; 

- de la 2 la 3 ani - 16 puncte; 

- de la 3 la 4 ani - 14 puncte; 

- de la 4 la 5 ani - 12 puncte; 

- de la 5 la 6 ani - 10 puncte; 

- de la 6 la 7 ani - 9 puncte; 

- de la 7 la 8 ani - 8 puncte; 

- de la 8 la 9 ani - 7 puncte; 

- de la 9 la 10 ani - 6 puncte; 

- peste 10 ani      - 5 puncte 

2. Dacă transportatorul a efectuat anterior autorizării, transport de persoane sau bunuri 

în regim de taxi pe raza Municipiului Constanta, confirmata prin autorizaţia de transport 

persoane/bunuri in regim de taxi eliberata de Primăria Municipiului Constanta: 

- peste 6 ani     - 20 puncte; 

- între 5 şi 6 ani - 19 puncte; 

- între 4 şi 5 ani - 18 puncte; 

- între 3 şi 4 ani - 17 puncte; 

- între 2 şi 3 ani - 16 puncte; 

- între 1 şi 2 ani - 15 puncte; 

- intre .2 luni si 1 an - 10 puncte. 

3. Gradul de confort al autoturismelor folosite: 

- Autovehiculul este echipat cu instalaţie de condiţionare a aerului sau de 

climatizare - 5 puncte; 

- Autovehiculul este echipat cu: 
 

• 1-3 airbag-uri - 5 puncte 

• peste 3 airbag-uri - 10 puncte 
 

- Volumul portbagajului util peste 300 dm
3
 - 5 puncte 

- Existenta dispozitiv GPS de monitorizare - 5 puncte 

- Existenta unui dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client -5 

puncte; 

- Existenta perete despărţitor conducător auto - clienţi - 5 puncte; 

- Existenta dispozitiv pentru plata cu cârdul - 5 puncte. 

4. Pentru gradul de poluare realizat, se acorda: 

- 5 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro III; 

- 6 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro IV; 

- 7 puncte pentru motoare prevăzute cu catalizator Euro V; 

5. Posibilitatea asigurării reale a prezentei autovehiculului in activitate de 

- minim 8 ore pe zi lucratoare - 5 puncte; 

- minim 12 ore pe zi lucratoare - 10 puncte. 



I. Metodologia de calcul: 

a) Calculul de departajare se va realiza pentru fiecare autovehicul în parte prin 

însumarea fiecărui criteriu. 

b) lista va fi întocmită descrescător, in funcţie de punctajul cumulat de fiecare 

autovehicul, acesta regăsindu-se în listă numai cu autovehiculele care s-au încadrat în 

primele 1600 buc. pentru transportul de persoane in regim de taxi, respectiv 150 pentru 

transportul de bunuri in regim de taxi 

c) încadrarea în numărul limită din fiecare listă, conferă participanţilor dreptul de a 

obţine o "autorizaţia taxi". 

d) In caz de egalitate, pentru ultimul loc, departajarea se va face eliminatoriu 

ţinându-se cont in următoarea ordine de criteriile: 
 

(1) Vechimea maşinii; 

(2) gradul de confort al maşinii; 

(3) vechimea în activitatea de taximetrie 

(4) in caz de egalitate absoluta, se va proceda la departajarea prin tragere la sorti, 

in prezenta solicitanţilor 

II. In termen de sase luni de la afişarea listelor de aşteptare cei agreaţi au obligaţia să se 

prezinte cu documentele necesare conform prezentei hotărâri pentru eliberarea 

autorizaţiei taxi. Neprezentarea în termen duce la pierderea dreptului, locul lui fiind luat 

de cei înscrişi pe listele de aşteptare conform Art. 9 din „Regulamentul privind 

organizarea si executarea transportului de persoane si bunuri in regim de taxi pe raza 

Municipiului Constanta". 


