
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului

Local nr. 128/ 24.05.2008

          Conform Legii nr.38/2003, art.2, lit."e": “realizarea regulamentelor de organizare
şi executare a serviciilor respective, se face cu consultarea asociaţiilor reprezentative
din domeniu”.

Asociaţiile reprezentative din domeniu, respectiv Camera Naţională a
Taximetriştilor din România şi Asociaţia Naţională a Patronatului Operatorilor de
Transport în regim de taxi, care au caracter consultativ, au solicitat modificarea
Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim
de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi.

În urma discuţiilor purtate cu asociaţiile reprezentative s-a ajuns la un consens şi
se impune modificarea şi completarea regulamentului de desfăşurare a activităţii de
taximetrie şi de dispecerate taxi conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Deasemenea, trebuie să avem în vedere şi faptul că Legea nr.300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent a fost abrogată, fiind înlocuită de Ordonanţa de Urgenţă
nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.
          Serviciul de transport public în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi fac
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi,  de aceea regulamentul de organizare şi
desfăşurare a acestor servicii trebuie aprobat de Consiliul local al Municipiului Ploieşti.
          Faţă de cele menţionate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

P R I M A R,
Andrei Liviu Volosevici



DIRECŢIA MOBILITATE ŞI TRAFIC URBAN
 DMTU-A  1075/05.08.2008

APROBAT,
                                                                                           P R I M A R

Andrei Liviu Volosevici

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea

Hotărârii Consiliului Local nr. 128/ 24.05.2008

            Serviciul de transport public în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi fac
parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi,  de aceea regulamentul de organizare şi
desfăşurare a acestor servicii trebuie aprobat de Consiliul local al Municipiului Ploieşti.

Conform Legii nr.38/2003, art.2, lit."e": “realizarea regulamentelor de
organizare şi executare a serviciilor respective, se face cu consultarea asociaţiilor
reprezentative din domeniu”.

Asociaţiile reprezentative din domeniu, respectiv Camera Naţională a
Taximetriştilor din România şi Asociaţia Naţională a Patronatului Operatorilor de
Transport în regim de taxi, care au caracter consultativ, au solicitat modificarea
Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim
de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi.

Prin adresele cu nr.013187/10.07.2008, nr.013893/22.07.2008 şi
nr.013895/22.07.2008, asociaţiile reprezentative au solicitat modificarea următoarelor
aspecte privind:

a) Tarifele pentru eliberarea, vizarea, prelungirea autorizaţiilor de transport,
autorizaţiilor taxi şi autorizaţiilor dispecerat;

b) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi;
c) Criteriile de departajare.
  Deasemenea, trebuie să avem în vedere şi faptul că Legea nr.300/2004 privind

autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi
economice în mod independent a fost abrogată, fiind înlocuită de Ordonanţa de Urgenţă



nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Prevederile Hotărârii vor fi aplicate prin grija Direcţiei Mobilitate şi Trafic Urban
a Municipiului Ploieşti, înfiinţată prin Hotararea Consiliului Local nr.312/2007, care a
preluat coordonarea şi autorizarea activităţii de taximetrie în municipiul Ploieşti.
            Faţă de cele prezentate, supunem spre promovare modificarea  şi completarea
hotărârii referitoare la  regulamentul de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de
transport în regim de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi.

DIRECTOR,
DIRECŢIA MOBILITATE ŞI TRAFIC

URBAN
Nicolae  NAN

V I Z A T:
SERVICIUL JURIDIC -

CONTENCIOS,



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI

HOTĂRÂREA Nr.___________
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local

nr.128/24.05.2008

Consiliul Local al municipiului Ploieşti:

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploieşti, domnul
Andrei Liviu Volosevici şi Raportul de specialitate al Direcţiei Mobilitate şi Trafic
Urban, prin care se propune modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr.128/24.05.2008,
          Luând în considerare:

-Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,
modificată şi completată;

-Ordinul nr.356/2007 al ministrului Internelor şi Reformei Administrative,
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003 modificată
şi completată;

-Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
-Ordinul nr.972/2007 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea

Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi al Caietului de
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.353/2007 al ministrului Internelor şi Reformei Administrative, privind
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local;

-Ordinul nr.206/2007 al Preşedintelui   Autorităţii   Naţionale    de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea
Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de
transport public local;

-Ordinului nr.207/2007 al Preşedintelui   Autorităţii   Naţionale    de
Reglementare   pentru  Serviciile Comunitare de Utilităţti Publice privind aprobarea
Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor
de transport public local;

-Ordinul nr.3/2008 al ministrului Transporturilor pentru aprobarea normelor
privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de
persoane în regim de taxi, sau transport în regim de închiriere şi agrearea
autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi.

În baza Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor aprobată prin Legea nr.180/2002 cu modificările şi completările
ulterioare;



În conformitate cu Legea nr.51/2006 a servicilor comunitare de utilităţi publice
modificată şi completată;

În temeiul art.36, alin.2 lit.“d” din  Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată şi actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Aprobă modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local
nr.128/24.05.2008, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Regulamentul de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în
regim de taxi, a autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat taxi se va
renumerota şi va fi reactualizat.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.128/24.05.2008 rămân
neschimbate.

Art. 4 Direcţia Mobilitate şi Trafic Urban va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios va aduce la cunostinţă
publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploieşti astăzi, _____________

Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,

Secretar,
Maria Magdalena Mazâlu



Anexa nr.1 la H.C.L. nr._____ /2008

Modificările şi completările la Hotărârea Consiliului local
nr.128 din 24.05.2008

Art. 16 se modifică şi completează astfel:

Art.16 (1) Persoanele juridice, persoanele fizice, asociaţiile familiale,
înregistraţi ca transportatori la Registrul comerţului, pot obţine
autorizaţie de transport persoane în regim de taxi sau autorizaţie de
transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi, dupa caz, eliberată de
autoritatea de autorizare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport
în regim de taxi conform anexei nr. 3 la regulament.

b) copie a  certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul
constatator la Registrul comerţului;

c) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei
desemnate în cazul persoanei juridice sau a asociaţiei familiale, sau
copie după atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei
fizice ;

d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în cazul asociaţiei familiale
şi societăţilor comerciale din care să rezulte că acesta:
1. nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;
2. nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de

plată şi de angajare, perioadele de conducere şi de odihnă ale
conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului
rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului;

3. nu a fost condamnată pentru infracţiuni de talhărie, crimă şi
viol;

e) dacă documentul prevăzut la litera c) este eliberat/vizat în termen
de maximum un an, se consideră îndeplinite condiţiile de mai sus şi
nu se mai solicită cazierul judiciar;

f) avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, sau al
taximetristului, în cazul persoanei fizice ;

g) dacă documentul prevăzut la litera c) este eliberat /vizat în termen
de maximum trei ani , avizul medico-psihologic nu se mai solicită;

h) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de
operator economic în activitate ;

i) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a
mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea



intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi motivul acestora
conform anexei nr. 4 la regulament ;

j) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura
spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va
executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin
contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în
gestiune a serviciului de transport respectiv conform anexei nr. 5 la
regulament ;

k) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine
autovehiculele necesare sau are capacitatea financiară de a le deţine,
în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri
conform anexei nr. 6 la regulament;

l) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator
economic;

Art. 23  alin.(2) se modifică şi completează astfel:

Art.23 (2) Autorizaţia taxi se va viza semestrial de către autoritatea de
autorizare, verificandu-se îndeplinirea condiţiilor de atribuire.
Tariful pentru vizarea autorizaţiei taxi este prevăzut în Anexa nr. 2
la prezenta hotărâre.

Art. 32 se modifică şi completează astfel:

 Art.32

CRITERII DE
EVALUARE

LIMITE DE
PUNCTARE

PUNCTAJ
ACORDAT

Nou 10 puncte
Până la 1 an 8 puncte
Între 1 si 2 ani 6 puncte
Între 2 si 3 ani 4 puncte

Vechimea autovehiculului

Între 3 si 4 ani 2 puncte
Euro 5 6 puncte
Euro 4 4 puncte
Euro 3 2 puncteNorma de poluare

Euro 2 sau sub 0 puncte
Până la 150 dm3 0 puncteVolumul util al

portbagajului Între 151-250 dm3 2 puncte



Între 251-350 dm3 4 puncte
Între 351-450 dm3 6 puncte
Între 451-510 dm3 8 puncte
Peste   510 dm3 10 puncte
Existent 10 puncteAer condiţionat Inexistent 0 puncte
Nici unul 0 puncte
1 airbag 2 puncte
Între 2 şi 4 airbaguri 4 puncte

Nr. elementelor de
protecţie

(airbag-uri) Peste 4 airbaguri 6 puncte
Peste 7 ani 14 puncte
Între 6 şi 7 ani 12 puncte
Între 5 şi 6 ani 10 puncte
Între 4 şi 5 ani 8 puncte
Între 3 şi 4 ani 6 puncte
Între 2 şi 3 ani 4 puncte
Între 1 şi 2 ani 2 puncte

Vechimea transportatorului
în activitatea de transport în

regim de taxi

Sub 1 an 0 puncte
8 ore/zi lucrătoare 2 puncte
Peste 8 ore/zi lucrătoare
până 12 ore/zi lucrătoare 4 puncte

Un schimb în cazul
persoanelor juridice 2 puncte

Prezenţa autovehicului în
activitate

Două schimburi în cazul
persoanelor juridice 4 puncte

Sub 4000 Euro 0 puncte

Între 4000 – 8000 Euro 5 puncte

Între 8000 – 12000 Euro 10 puncte

Efortul investiţional de la
ultima autorizare a
transportatorului autorizat,
conform facturii de
achiziţie sau a contractului
de leasing pentru
autovehicule noi la nivelul
parcului autorizat, cât şi
pentru autovehicule noi
achiziţionate în vederea
autorizării

Peste 12000 Euro 15 puncte

Posibilitatea achitării
contravalorii
transportului cu cardul

2 puncteDotări suplimentare

Dispozitiv GPS de
monitorizare 5 puncte



Perete despărţitor între
conducătorul auto-clienţi 5 puncte

Dispecerat taxi autorizat - 10 puncte

Anexa nr.2 la Hotărârea nr.128/24.05.2008 se modifică  astfel:

TARIFELE aprobate pentru eliberarea, vizarea, prelungirea autorizaţiilor de
transport şi autorizaţiilor taxi, autorizaţiilor dispecerat

1. Acordare şi vizare anuală  autorizaţie de transport
persoane în regim de taxi sau autorizaţie de
transport marfă în regim de taxi(plata se va face în
cursul trimestrului I al anului în curs)

100 Lei/an

2. Acordare autorizaţie taxi (persoane sau mărfuri) 50 Lei
3. Vizare semestrială autorizaţie taxi (în termen de

30 de zile de la expirarea vizei) 50 lei/semestru

4. Eliberare autorizaţie taxi  (ca urmare a înlocuirii
autovehiculului) 50 lei

5. Eliberare autorizaţie de transport sau autorizaţie
taxi (ca urmare a pierderii, furtului sau
deteriorării)

100 lei

6. Ridicare suspendare autorizaţie taxi 200 lei
7. Acordare şi vizare(anuală) autorizaţie de

dispecerat 100 lei/an

8. Eliberare cazier conduită profesională 20 lei

Tarifele de mai sus se indexează anual funcţie de coeficientul de inflaţie .

Anexa nr.1 la Regulament se modifică şi completează astfel :

CONTRACT  DE  DELEGARE  A GESTIUNII
a serviciului de transport în regim de taxi

Art.4 alin (3) îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6 va avea următorul cuprins:

Art. 6 Cuantumul redevenţei va fi de 5,0 lei/lună pentru fiecare
autorizaţie taxi deţinută de transportatorul autorizat.



Art. 7 va avea următorul cuprins :

Art. 7 Redevenţa se va achita după data de 01.01.2009, pentru perioada
anterioară.

Art. 11 lit. c) va avea următorul cuprins:

Art. 11 c) să actualizeze tarifele aferente transportului în regim de taxi ,
conform Ordinului nr. 243/2007 al A.N.R.S.C.;

Art. 13  va avea următorul cuprins:

Art. 13 Transportatorul autorizat este obligat:
a) să efectueze transportul public local de persoane în regim de

taxi, în conformitate cu prezentul contract, a caietului de
sarcini  a regulamentului  de organizare şi desfăsurare a
activitaţii de transport în regim taxi şi a activitaţii de
dispecerat taxi şi a  regulamentului de acordare, atribuire şi
eliberare  a  autorizaţiilor   de  transport    în  regim  de  taxi,  a
autorizaţiilor taxi şi a autorizaţiilor de dispecerat  taxi pe
raza administrativ-teritorială a municipiului Ploieşti a
prevederilor din caietul de sarcini, în condiţii de calitate,
confort, siguranţă şi eficienţă;

b) să fundamenteze şi să supună vizării pentru conformitate de
către beneficiar, a tarifelor care vor fi utilizate în activitatea
de transport public local în regim de taxi;

c) să asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent şi
evidenţa integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanţă;

d) să nu subînchirieze cu terţi contracte de subdelegare sau
servicii şi/sau bunuri care fac obiectul delegării serviciului,
după caz;

e) să plătească redevenţa pentru atribuirea în gestiune delegată
a serviciului la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în
prezentul contract;

f) să nu încarce artificial costurile de operare;
g) să pună la dispoziţia utilizatorilor mijloace de transport care

să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare
privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;

h) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi
accidentale care se impun, conform programelor de
întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii;

i) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru



mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea
persoanelor şi bunurilor acestora, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare privind asigurările;

j) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii
desfăşurate în cadrul serviciului contractat;

k) să asigure accesul organelor de control ale concendentului la
informaţiile privind executarea serviciului delegat şi modul
de exploatare a mijloacelor de transport;

l) să utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit
bonuri fiscale la sfârşitul fiecarei curse;

m) să nu deţină în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau
nefiscalizat;

n) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în
vigoare sau din hotărârile Consiliului Local al Municipiului
Ploieşti sau ale autoriţatii de autorizare;

o) să prezinte autorităţii de autorizare pentru obţinerea  şi
vizarea autorizaţiei taxi şi avizul scris (recomadare) din
partea asociaţiilor profesionale reprezentative din domeniul
taximetriei;

p) să asigure afişarea în interiorul taxiului a ecusonului cu
numele conducatorului auto ;

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

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

s) să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract
t) să deţină la sediul social documentele prevazute de lege;
u) să asigure dispecerizarea activităţii;
v) să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei

în vigoare;
w) să respecte timpul efectiv de lucru al taximetristului

exprimat în raportul fiscal, care nu poate depăşi 48 de ore
săptămânal sau 12 ore / zi;

x) să nu încredinţeze, sub nici o formă, conducerea
autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport
contractat, altui taximetrist, în cazul transportatorului
autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială;

y) să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită
societăţii orice informaţie referitoare la întreruperea
executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la
siguranţa transportului ;

z) să anunţe autoritatea fiscală furtul sau dispariţia în orice



mod, a aparatului de taxat;
aa) să înştiinţeze în scris Autoritatea de Autorizare - Direcţia

Mobilitate şi Trafic Urban în legătură cu întreruperea
contractului individual de muncă sau cu sancţiunile aplicate
acestuia pentru abateri disciplinare;

bb) să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în
termenele scadente;

cc) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de
control, informaţiile privind activitatea de transport
desfăşurată;

dd) să anunţe la  Autoritatea de Autorizare - Direcţia Mobilitate
şi Trafic Urban  orice modificare a condiţiilor de   acordare a
autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia
acesteia;
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