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                                             Judeţul Tulcea 

                                        Primăria Municipiului Tulcea 

                                  Direcţia Administraţie Publică Locală 
 
 
Nr.înreg.11931/16.05.2011 
 
 

ANUNŢ 
 
 
 
         În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte 
normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ cu 
privire la această acţiune. 
        Se supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim 
de taxi pe raza municipiului Tulcea, aprobat prin H.C.L. nr. 69/2008 cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Proiectul de act normativ menţionat, cu documentaţia de bază, poate fi 
consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea şi la sediul din strada Concordiei, 
nr. 1. 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 până la data  
de 16 iunie 2011 se pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor depune 
la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str. Păcii, nr. 20. 

Materialele vor cuprinde menţiunea “Recomandare la proiect de act normativ”. 
 

 
DIRECTOR D.A.P.L., 

 

Leventh IUSUF 
 

http://www.satu-mare.ro/fisiere/legislatie/leg522003.pdf
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                                                       Judeţul Tulcea 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

PRIVIND  MODIFICAREA  REGULAMENTULUI  PRIVIND ORGAN IZAREA ŞI 
EXECUTAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI PE RAZA 

MUNICIPIULUI TULCEA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA  CONSILIULUI LOCAL 
TULCEA  NR. 69/2008 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 

 
Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă 

ordinară la data de ________2011; 
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind 

organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Tulcea aprobat prin H.C.L. nr. 69/28.08.2008 cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. _______/_______2011 al Compartimentului 
Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Având în vedere  prevederile:  
- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinului nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

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

- Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii 
transporturilor ilicite de mărfuri şi de persoane. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (5) lit. „a” şi alin. (6) lit. „a” pct. 14,  
art. 45 alin. (1), (3) şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1 – Se modifică Regulamentul privind organizarea şi executarea 
serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tulcea aprobat prin 
H.C.L. nr. 69/2008 cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

La Art. 1, dupa alin (5) se introduce un alineat ce va avea următorul 
curpins: 

(6) În completarea normelor prevăzute de Legea 38/2003 modificată şi 
completată, transportatorii autorizaţi vor fi obligaţi să îndeplinească anumite condiţii 
ce se constituie în norme locale pe raza municipiului Tulcea. 
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La Art. 12, după alin (2) se introduc 2 alineate ce vor avea următorul 
cuprins: 

(3) Criteriile minimale care trebuie îndeplinite pentru atribuirea unei autorizaţii 
taxi sunt următoarele: 

a) vechimea maximă admisă a autovehiculului de 5 ani de la data fabricaţiei; 
b) gradul de poluare maxim admis: Euro 2 
(4) Punctajul minim pentru îndeplinirea condiţiilor de calitate şi siguranţă 

pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi este de 55 de puncte. 
      Art. 14, alin (2) va avea următorul cuprins: 
      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, după caz, 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 cu titlu de proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing; 
     b) sunt respectate prevederile capitolului III din prezentul regulament 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 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. 
      La Art. 14, după alin. (2) se introduc 5 alineate ce vor avea următorul 
cuprins: 
      (3) Transportatorii autorizaţi vor solicita anual vizarea autorizaţiei taxi având 
obligaţia să se prezinte la autoritatea de autorizare cu autovehiculele taxi şi 
documentele solicitate de către autoritatea de autorizare, pentru verificarea 
menţinerii condiţiilor care au stat la baza autorizării. Neprezentarea în termen duce 
la retragerea autorizaţiei taxi. 
       (4) Pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei taxi transportatorul autorizat va 
depune la Registratura Primăriei Mnucipiului Tulcea următoarele documente: 
        a) cererea transportatorului pentru obţinerea vizei anuale a autorizaţiei taxi; 
        b) autorizaţia taxi în original; 
        c) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului, inclusiv copie de 
pe anexa cu inspecţia tehnică periodică  ITP – valabilă; 
        d) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului taxi; 
        e) copie de pe certificatul de agreare valabil a autovehicului taxi emis de 
Registrul Auto Român; 
        f) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, 
valabilă pentru autovehiculul taxi. 
        g) declaraţia tip din care să reiasă că transportatorul îndeplineşte punctajul 
minim pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi în condiţii de 
calitate şi siguranţă. 
         h) dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat taxi. 
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       (5) Neprezentarea în termen din cauza incapacităţii deplasării autovehiculului 
datorită unei avarii sau incapacităţii deplasării transportatorului autorizat, persoană 
fizică, datorată unei cauze de natură medicală dovedite prin documnete specifice, 
atrage după sine suspendarea autorizaţiei taxi pentru o perioadă de 2 luni. În cazul 
incapacităţii prezentării din motive întemeiate, transportatorul autorizat trebuie să 
înstiinţeze în scris autoritatea de autorizare. Neprezentarea în acest termen în 
vederea constatării menţinerii condiţiilor de autorizare duce la retragerea 
autorizaţiilor taxi.  
         (6) Punctajul minim pentru obţinere vizei pentru conformitate este de 55 de 
puncte. Prin neîndelinirea punctajului minim se consideră că nu sunt îndeplinite 
condiţiile de calitate şi siguranţă a serviciului public executat şi autorizaţiile taxi se 
vor suspenda pentru o perioadă de 2 luni. Neprezentarea în acest termen cu un alt 
autovehicul înlocuitor agreat şi cu documentele solicitate de către autoritatea de 
autorizare prin care să fie îndeplinită condiţia punctajului minim, atrage după sine 
retragerea autorizaţiei taxi. 

  (7) Până la dată de 01.08.2011, transportatorii autorizaţi se vor prezenta la 
sediul autorităţii de autorizare pentru solicitarea vizei pentru conformitate pe anul 
2011. 

Art. 16 va avea următorul cuprins: 
(1) Criteriile de departajare vor fi: 
C.1) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, conform cărţii de 

identitate a autovehiculului: 
a) până la un an – 20 puncte; 
b) între 1 şi 2 ani – 16 puncte; 
c) între 2 şi 3 ani – 12 puncte; 
d) între 3 şi 4 ani – 8 puncte; 
e) între 4 şi 5 ani – 6 puncte; 
f) între 5 şi 6 ani – 5 puncte; 
g) între 6 şi 7 ani – 4 puncte; 
h) între 7 şi 8 ani – 3 puncte; 
i) între 8 şi 9 ani – 2 puncte; 
j) între 9 şi 10 ani – 1 punct. 
 
C.2) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, dovedită 

prin cartea de identitate a autovehiculului: 
a) EURO 5 – 30 puncte; 
b) EURO 4 – 20 puncte; 
c) EURO 3 – 10 puncte; 
d) EURO 2 – 0 puncte. 
 
C.3) Volumul portbagajului:  
a) până la 150 dm3                      –  0 puncte                 
b) între 151 dm3 – 250 dm3 –  2 puncte; 
c) între 251 dm3 – 350 dm3 –  4 puncte; 
d) între 351 dm3 – 450 dm3 –  6 puncte; 
e) între 451 dm3 – 550 dm3 –  8 puncte; 
f) peste 551 dm3                            – 10 puncte. 
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C.4) Vechimea în ani de când transportatorul a deţinut autorizaţia de transport, 
conform legii 38/2003 modificată şi completată: 

a) peste 7 ani – 20 puncte;  
b) între 6 şi 7 ani  – 12 puncte; 
c) între 5 şi 6 ani  – 10 puncte; 
d) între 4 şi 5 ani  – 8 puncte; 
e) între 3 şi 4 ani  – 6 puncte; 
f) între 2 şi 3 ani  – 4 puncte; 
g) între 1 şi 2 ani  – 2 puncte; 
h) sub 1 an           – 0 puncte. 
 
C.5) Echiparea cu instalaţie de climatizare: 
a) prezenţă climatronic – 20 puncte; 
b) prezenţă instalaţie pentru aer condiţionat – 10 puncte; 
c) lipsă aer condiţionat – 0 puncte. 
 
C.6) Gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa 

airbagurilor pentru pasagerului din faţă/pasagerii din spate: 
a) niciun airbag                     – 0 puncte; 
b) 1 airbag                             – 5 puncte; 
c) 2 sau mai multe airbag-uri – 10 puncte. 
 
C.7) Efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de 

deţinere în proprietate sau leasing: 
a) până la 10.000 € - 10 puncte; 
b) peste 10.000 € - 15 puncte. 
 
C.8) Dotări suplimentare:  
a) dispozitiv GPS de monitorizare – 5 puncte; 
b) dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte; 
c) perete despărţitor între conducătorul auto/clienţi – 5 puncte; 
d) dispozitiv pentru plata cu cardul – 5 puncte. 
 
C.9) Dotarea autovehiculului cu sistem de frânare ABS – 3 puncte şi câte 3 

puncte pentru fiecare alt sistem suplimentar de siguranţă atestat de către Registrul 
Auto Român;  

(2) În caz de egalitate de puncte departajarea se face eliminatoriu ţinându-se 
cont în următoarea ordine de criteriile: C.7, C.1, C.6, C.5. 

(3) Criteriile C.1, C.5, C.6, C.8 se certifică de R.A.R. prin intermediul 
certificatului de agreare. 

(4) Prin neîndelinirea punctajului minim se consideră că nu sunt îndeplinite 
condiţiile de calitate şi siguranţă a serviciului public executat. 

(5) Punctajele declarate de către solicitant pe formularul tip pus la dispoziţie de 
autoritatea de autorizare se vor analiza, iar neconformităţile apărute în acest proces 
de evaluare a cererilor şi documentelor depuse, vor conduce la respingerea solicitării 
din procesul de atribuire. 
       (6) Pentru transportul de bunuri sau mărfuri în regim de taxi se vor aplica numai 
criteriile de departajare C.1, C.2. 
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      Art. 19 va avea următorul cuprins: 
     (1) Cesionarea parţială sau totală a unui/unor contract/contracte de atribuire a 
gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau 
mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele 
operaţiuni: 
    a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere 
unui nou transportator; 
    b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi 
transportatori; 
    c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe 
autorizaţii taxi, în favoarea unor angajaţi ai acestuia, care dovedesc că au dobândit 
calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai 
multor transportatori, după caz; 
    d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată 
sau o asociaţie familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând 
naştere unui nou transportator. 
     (2)  Ca urmare a înfiinţării noilor transportatori în urma uneia dintre operaţiunile 
prevăzute la alin. (1), autoritatea de autorizare emitentă a autorizaţiilor taxi  
respective, deţinute de titularii iniţiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la 
cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii iniţiali 
şi transportatorii nou-înfiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care 
au fost preluate sau cedate între titularii contractelor şi transportatorii nou-înfiinţaţi. 
     (3)  Abrogat 
     (4) Pe baza autorizaţiilor taxi obţinute de fiecare transportator ca urmare a 
aplicării prevederilor alin. (2), contractele iniţiale de atribuire a gestiunii vor fi 
atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultaţi în urma 
derulării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în interiorul aceluiaşi termen de 
valabilitate a contractului/contractelor iniţial/iniţiale. 
     (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile dacă transportatorii  
nou-înfiinţaţi nu au calitatea de transportatori în momentul derulării operaţiunilor 
prevăzute la alin. (1), iar prevederile alin. (4) se pot aplica numai sub rezerva ca 
aceşti transportatori să devină transportatori autorizaţi într-un termen de maximum 
30 de zile de la data efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1). 
     (6) În cazul în care concomitent cu operaţiunile prevăzute la alin. (1) se 
procedează la înlocuirea autovehiculelor se vor respecta prevederile capitolului III – 
Înlocuirea unui autovehicul – din prezentul regulament. 
     Art. 21, lit. a) va avea următorul cuprins: 
     a) să îndeplinească cel puţin acelaşi punctaj ca autovehiculul înlocuit şi cel puţin 
punctajul minim pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi în 
condiţii de calitate şi siguranţă.  
     La Art. 22, alin. (1) după lit. h) se introduce o nouă literă ce va avea 
următorul cuprins: 
     i) declaraţia tip din care să reiasă că transportatorul îndeplineşte punctajul minim 
pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi în condiţii de calitate şi 
siguranţă. 
     Art. 25, alin. (3) va avea următorul cuprins: 
     (3) Pe portierele din faţă se va aplica un colant autoadeziv pe care să fie aplicate 
valorile tarifelor de distanţă, practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, şi de 
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pornire, în culoare neagră, vizibile de la cel puţin 5 metri, precum şi datele de 
identificare ale transportatorului autorizat. 
     La Art. 25, după alin. (7) se introduc 3 alineate ce vor avea următorul 
cuprins: 
     (8) Se interzice amplasarea în interiorul şi/sau pe caroseria unui autovehicul, care 
nu deţine, după caz, autorizaţia taxi valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor 
şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în 
regim de taxi. 
      (9) Pe toată durata efectuării serviciului de transport în regim de taxi deţinătorul 
legal al autorizaţiei are obligaţia de a menţine integritatea culorii galbene, a 
înscrisurilor exterioare şi a ecusoanelor taxi. Se interzice efectuarea serviciului de 
transport în regim de taxi fără ecusoane pe portiere, lipite necorespunzător sau 
deteriorate. 
       (10) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) – (9) impune reţinerea 
autorizaţiei taxi până la remedierea neregulilor constatate. 
     Art. 26 alin (3) va avea următorul cuprins: 
     Avizul Primăriei Municipiului Tulcea se va acorda la cerere pentru taxiurile care 
prezintă materiale doar pe un panou publicitar ataşat pe plafonul taxiului omologat 
de către Registrul Auto Român. 
     Art. 31, alin (4) va avea următorul cuprins: 
     Se interzice taxiurilor să efectueze transport public de persoane în regim de taxi 
sau să staţioneze în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi 
în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare. 
    Art. 37, alin (3) va avea următorul cuprins: 
    Abaterile grave de la conduita profesională a taximetriştilor pe lângă cele 
prezentate în lege şi în norme, sunt: 
     a) nepredarea la casieria transportatorului autorizat a încasărilor zilnice integrale, 
pe bază de chitanţă, conform raportului Z închidere zilnică; 
     b) nepredarea la sediul transportatorului autorizat, la încetarea activităţii în cadrul 
respectivei societăţi comerciale sau abandonarea autoturismului taxi, a aparatului de 
marcat fiscal, a staţiei de emisie-recepţie sau a celorlalte echipamente aflate în 
dotarea taxiului. 
     c) neanunţarea suspendării dreptului de a conduce (ridicarea permisului de 
conducere şi implicit a certificatului de atestare a pregătirii profesionale) şi 
efectuarea serviciului în regim de taxi în aceste condiţii. 
      Art. 40, alin (2) va avea următorul cuprins: 
      Controlul se poate efectua asupra autovehiculelor taxi aflate în traficul rutier, în 
locurile de aşteptare, la sediul transportatorilor autorizaţi, precum şi la sediul 
Compartimentului Transport Local, la solicitarea scrisă sau telefonică, în urma 
controlului încheindu-se o notă de constatare. 
      Art. 40, alin (3) va avea următorul cuprins: 
      Pentru efectuarea controlului autovehiculelor în traficul rutier, reprezntanţii 
Primăriei Municipiului Tulcea vor fi însoţiţi de reprezentanţi ai Birolului Rutier 
şi/sau Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea.  
     La Art. 42, alin. (2), după litera g) se introduc trei litere, lit. h), - i), j) cu 
următorul cuprins:  
     h) executarea serviciului de transport în regim de taxi fără a utiliza serviciile unui 
dispecerat în baza unui contract de dispecerizare; 
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     i) transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de 
taximetrist, care depăşesc localitatea de autorizare; 
    j) la a doua abatere sancţionată contravenţional în timpul a 12 luni consecutive 
pentru nedeţinerea la bordul autovehiculului a autorizaţiei taxi în original. 
       La Art. 43, alin. (2), se introduce o nouă literă ce va avea următorul 
cuprins: 
       d) agresarea fizică sau verbală a reprezentanţilor împuterniciţi să aplice 
prevederile prezentului regulament şi a legislaţiei privind serviciul de transport în 
regim de taxi. 
        La Art. 50, alin. (1) - (6) vor avea următorul cuprins: 
        (1) Taxa reprezentând contravaloarea „autorizaţiei de transport” se achită 
anticipat şi are valoarea de 82 lei. 
        (2) Taxa pentru emiterea „autorizaţiei taxi” este de 82 de lei şi se achită 
anticipat.  
        (3)  Taxa pentru vizarea „autorizaţiei de transport” este de 41 de lei. 
        (4)  Taxa pentru prelungirea „autorizaţiei taxi” este de 41de lei. 
        (5)  Taxa reprezentând contravaloarea „autorizaţiei de dispecerat taxi” este de 
204 lei. 
        (6)  Taxa pentru prelungirea „autorizaţiei de dispecerat taxi” este de 204 lei. 
       ART. 2 – Hotărârea se comunică: 

� Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică 
Locală; 
� Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 
� Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea; 
� Asociaţiilor profesionale reprezentative; 
� Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea; 
� Instituţiei Prefectului – Judeţul Tulcea. 
ART. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicesc 

Compartimentul Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală 
şi Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu. 

ART. 4 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor 
sale. 
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