
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IFOV 
COMUNA STEFĂNESTII DE JOS 

' ' 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR t 2 1 o?, 10 ~JOI~ 
privind aprobarea Regulamentului de organizare, desfăşurare şi autorizarea activităţii de transport 

persoane în regim taxi, pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ştefăneştii de Jos 

privind aprobarea Regulamentului de organizare, desfăşurare şi autorizare a activităţii de 
transport persoane în regim taxi, pe raza administrativ-teritorială a comunei Ştefăneştii de Jos 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos: 
Având in vedere Expunerea de motive a domnului Primar, raportul Administratorului Public prin 

care se propune aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a activitatii de transport persoane 

in regim taxi, pe raza administrativ- teritoriala a comunei Ştefăneştii de Jos; 

Având in vedere prevederile: 
- Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de închiriere, modificata si 

completata; 
- Ordinului Ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 356/2007, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 ; 
- Ordinului Preşedintelui Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilitati Publice nr. 206/2007; 

-Ordinului nr. 3/2008 al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor privind atestarea 
profesionala, a conducătorilor auto, care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, sau transport 

in regim de închiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza, transport in regim de taxi; 

- Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale, care 

desfasoara activitati economice, in mod independent, modificata si completata; 

In baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobata prin 
Legea nr. 180/2002 modificata si completata; 

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

p 

In temeiul art. 129, alin. 2 lit. "d" din OUG 57/2019 privind codul administrativ, 

HOTĂRĂSTE: 

Se aprobă Regulamentul de organizare, desfasurare s1 autorizare a activitatii de transport 

persoane in regim taxi pe raza administrativ teritoriala a comunei Ştefăneştii de Jos - conform 

Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărăre. 
Se aprobă un număr de 34 de autorizaţii taxi necesare pentru desfăşurarea activitatii de 

transport persoane in regim taxi pe raza administrative teritoriala a comunei Ştefăneştii de Jos. 

Se aproba 3 locurilor de asteptare a clientilor din comuna Ştefăneştii de Jos, situate pe strada 

Stadionului nr. 2. 

ştii de Jos va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

" "'-f_ .. ._..,, i, va aduce la cunostinta publica prezenta hotărâre. 

I, 

- ~ _ voturi „pentru" din 13 consilieri în funcţie 



ANEXANR.llaHCL 8J I 03~(0~(9 

REGULAMENT DE ORGANIZARE, 
DESFĂŞURARE ŞI AUTORIZAREA 

~ ~ 

ACTIVITATII DE TRANSPORT PERSOANE IN 
' 

REGIM TAXI 



CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Prezentul regulament stabileste conditiile de autorizare, organizare si 
atribuire a gestiunii si controlul efectuarii urmatoarelor servicii de transport 
public local: serviciul de transport persoane în regim de taxi si autorizarea 
dispeceratelor. 

Art. 2. Transporturile de persoane sau bunuri în regim de taxi fac parte din 
categoria serviciilor publice de transport local si se afla sub autoritatea 
administratiei publice locale, respectiv Primaria comunei Ştefăneştii de Jos. 

Art.3. (1) Serviciile publice de transport în regim de taxi pot fi efectuate 
numai de catre transportatori autorizati în conformitate cu Legea m. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi si de închiriere, modificata si completata. 
(2) Autorizatiile sunt eliberate de catre autoritatea de autorizare din cadrul 
Primariei Comunei Ştefăneştii de Jos, prin persoana desemnată de primarul 
comunei Ştefăneştii de Jos 

Art. 4. În sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni: 

a) Transportul in regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, 
bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client, si realizat in 
conditiile Legii m. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Autorizatia pentru efectuarea transportului în regim de taxi, denumita în 
continuare autorizatie de transport - este documentul care atesta faptul ca un 
transportator este autorizat sa execute transportul respectiv si poate participa 
la atribuirea în gestiune a serviciului de transport in regim de taxi; 
c) Autorizatia taxi - copia conforma a autorizatiei de transport în regim de 
taxi, care da dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, 
detinut de acesta cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, marfuri 
sau bunuri în regim de taxi ; 
d) Autovehicul taxi pentru transport persoane este autoturismul cu o 
capacitate de transport de pâna la 5 locuri inclusiv locul conducatorului auto, 
agreat R.A.R. pentru activitate de transport persoane în regim taxi si care 
poarta însemnele, înscrisurile si elementele de culoare stabilite prin 
prezentul regulament; 
e) Autovehiculul taxi pentru transport bunuri este acel autovehicul care a fost 
destinat prin constructie transportului de marfa cu o capacitate totala maxim 
autorizata de pana la 3,5 tone, agreat R.A.R. pentru transport bunuri în regim 



taxi si care poarta însemnele, înscrisurile si elementele de culoare stabilite 
prin prezentul regulament; 
f) Taximetristul este conducatorul auto, atestat profesional sa efectueze 
transport în regim taxi. 
g) Transportator - persoana fizica, asociatie familiala sau persoana juridica 
înregistrate la registrul comertului pentru a desfasura activitati de transport 
cu vehicule rutiere; 
h) Transportator autorizat - transportator care detine autorizatie de transport 
privind transportul în regim de taxi, eliberata de autoritatea de autorizare, în 
conditiile legii; 
i) Dispecerat taxi - activitate conexa transportului in regim de taxi, care 
preia telefonic sau prin alte mijloace si transmite comenzile clientului prin 
statia radio de emisie - receptie catre taximetrist; 

CAPITOLUL II. CONDITII DE AUTORIZARE A 
TRANSPORTATORULUI IN REGIM DE TAXI 

Art. 5. Transportatorul, pentru a putea fi autorizat, trebuie sa îndeplineasca 
cumulativ urmatoarele conditii: 

- sa aibă ca obiect de activitate "transporturi cu taxiuri" de persoane si /sau 
bunuri, codificat CAEN 4932; 
- sa detina parc auto agreat R.A.R. pentru efectuarea transportului în regim 
taxi; 
-sa faca dovada ca are un numar suficient de taximetristi, în cazul 
transportului în regim de taxi, încadrati cu forme legale; 
-sa nu fie debitor la bugetul local la data solicitarii autorizatiei; 
-sa administreze autovehicule detinute cu titlu de proprietate sau în temeiul 
unui contract de leasing financiar sau operaţional; 
-sa asigure dispecerizarea permanenta a activitatii, în cazul transportului de 
persoane în regim de taxi; 
-sa aibă sediul social pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, sau domiciliul în 
cazul persoanelor fizice autorizate. 

Art. 6. Autorizatia de transport în regim de taxi se elibereaza de autoritatea 
de autorizare din cadrul Primariei Comunei Ştefaneştii de Jos, prin persoana 
desemnată de primarul comunei Ştefăneştii de Jos, pe baza unei 
documentatii care trebuie sa contina urmatoarele: 



a) cererea tip a transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizatie de 
transport; 
b) copie a certificatului de înregistrare la registrul comertului ca 
transportator, respectiv persoana fizica autorizata sau persoana juridica, dupa 
caz; 
c) dovada îndeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv: 
1. copia de pe certificatul de competenta profesionala a persoanei 
desemnate, definita în OUG. nr. 109/2005 cu toate modificarile si 
completarile ulterioare, pentru transportatorul persoana juridica; 
2. copia de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator 
persoana fizica autorizata; 
d) dovada îndeplinirii conditiei de onorabilitate, respectiv: 
1. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta: 
-nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala 
-nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de 
angajare, perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, 
siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, 
protectia mediului; 
-nu a fost condamnata pentru infractiuni de tâlharie, crima si viol; 
2. avizul medico-psihologic care atesta ca persoana desemnata este apta 
pentru a ocupa o functie care concurala siguranta circulatiei, obtinut în 
conditiile O.U.G. Nr. 109/2005 cu toate modificarile si completarile 
ulterioare; 
În cazul transportatorului autorizat, persoana fizica autorizata, avizul 
medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care este 
si persoana desemnata; 
3. cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic. 
4. declaratie pe propria raspundere privind perioadele în care transportatorul 
a mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu mentionarea 
intervalelor când a avut interdictii si motivul acestora; 
e) dovada îndeplinirii capacitatii financiare, respectiv: 
1. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura 
spatiile necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfasura 
transportul în regim de taxi, spatii detinute in proprietate sau prin 
contract de închiriere; 
2. declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau 
are capacitatea financiara de a detine un numar de autovehicule, pe tipuri, în 
proprietate sau în temeiul contractelor de leasing financiar sau operational, 
pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt 
criteriile de departajare stabilite de Legea 38/2003, cu modificările şi 



completările ulterioare, pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul si 
pe numere de circulatie, daca este posibil. 
j) dovada achitarii sumei de 200 lei pentru eliberarea autorizatiei de 
transport. 
Toate documentele care constituie dosarul de autorizare se vor prezenta în 
original pentru conformitate si se vor depune în copie, într-un dosar în de 
carton cu şină, de încopciat. 

Art. 7. Serviciile de transport în regim taxi se desfasoara pe baza autorizatiei 
de transport, emisa in conditiile prezentate mai sus, de catre Primaria 
comunei Ştefăneştii de Jos, iar executarea acestor servicii se realizeaza în 
gestiune delegata. 

Art. 8. Autorizatia de transport se va emite la cererea transportatorului care 
îsi are sediul social sau domiciliul pe raza comunei Ştefăneştii de Jos, după 
caz, pe durata nedeterminata si este valabila cu conditia vizarii acesteia la 
fiecare 5 ani, odata cu verificarea îndeplinirii conditiilor care stau la baza 
emiterii unei astfel de autorizatii. 

Art. 9. Autorizarea transportatorului pentru efectuarea transportului în regim 
taxi se va emite pentru transportul de persoane si/sau transportul de bunuri, 
<lupa caz. 

Art. 10. (1) Autorizatia de transport eliberata transportatorului de catre 
autoritatea de autorizare este unica si netransmisibila; 
(2) Pe baza acesteia, transportatorul autorizat poate participa la procedura de 
atribuire în gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se 
poate elibera autorizaţii taxi pentru fiecare vehicul detinut în proprietate sau 
în temeiul unui contract de leasing financiar sau operaţional, pe care îl va 
utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în 
gestiune, în limita numărului aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local. 



CAPITOLUL III. CONDITII DE PARTICIPARE LA PROCEDURA 
DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE A EXECUTARII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT IN REGIM DE TAXI 

Art.11. (1) Procedura de atribuire în gestiune delegata se aplica pentru 
executarea serviciului de transport în regim de taxi, iar aceasta procedura 
consta în: 
a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi; 
b) procedura de eliberare a autorizatiilor taxi; 
c) procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune a serviciului; 
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegata a 
executarii serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatorii 
autorizati, pe baza autorizatiei de transport, emisă în temeiul prezentului 
regulament. 

Art. 12. (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de 
persoane în regim de taxi se realizeaza în urmatoarele etape: 
a) stabilirea prin Hotarâre a Consiliului Local a numarului de autorizatii taxi 
care vor fi atribuite pentru comuna Ştefăneştii de Jos; 
b) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autorizati, pentru atribuirea 
autorizatiilor taxi; 
c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare 
tuturor autovehiculelor prezentate în declaratia pe propria raspundere depusa 
odata cu cererea de participare la procedura de atribuire; 
d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c ); 
e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c ), în ordinea 
descrescatoare a punctajelor totale obtinute conform prevederilor prevazute 
la lit. d); 
f) atribuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta 
la lit. e) care au obtinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea 
descrescatoare a acestora; 
g) claca ultimul punctaj câstigator este obtinut de o grupa de mai multe 
autovehicule decât numarul de autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se 
vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea mai mare, în 
ordinea descrescătoare, din grupa respectivă. 
(2) Daca numarul de solicitari pentru eliberarea autorizatiilor taxi depaseste 
numarul maxim de autorizatii taxi aprobat pentru Comuna Ştefăneştii de Jos, 
autoturismele ramase fara autorizatie taxi vor fi înscrise pe o lista de 
asteptare. Aceste autoturisme vor avea prioritate la atribuirea autorizatii taxi, 



când numarul autorizatiilor taxi emise este sub numarul stabilit de Consiliul 
Local al Comunei Ştefăneştii de Jos. 
(3) Daca numarul autorizatiilor taxi eliberate va fi mai mic decât numarul 
maxim admis se vor elibera autorizatii taxi autoturismelor aflate pe lista de 
asteptare, în ordine descrescatoare a puctajului obtinut. 

Art. 13. Autoritatea de autorizare, prin persoana desemnată de Primarul 
comunei Ştefăneştii de Jos, va deschide un Registru Special de atribuire a 
autorizatiilor taxi si va fi asigurat conform prevederilor stipulate in Ordinul 
nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si de 
închiriere, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 14. - ( 1) Autorizatia taxi se atribuie pentru o perioada de 5 ani; 
( 2) Autorizatia taxi, atribuita pentru prima data pentru executarea serviciului 
de transport persoane în regim de taxi se prelungeste la cerere o singura data, 
pentru o perioada de 5 ani, numai daca sunt îndeplinite conditiile privind 
procedura de atribuire a acesteia si daca autoturismul respectiv nu depaseste 
vechimea de 1 O ani de la data fabricatiei. 

Art. 15. (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de 
atribuire a unei autorizatii taxi pentru transport persoane numai daca depune 
la autoritatea de autorizare urmatoarele documente: 
a) cerere de participare la procedura de atribuire; 
b) declaratie pe propria raspundere ca detine autorizatie de transport 
valabila; 
c) declaratia pe propria raspundere ca detine autovehicule în proprietate sau 
în temeiul unui contract de leasing financiar sau operaţional, cu precizarea 
criteriilor pe care acestea le îndeplineste sau declaratie pe propria raspundere 
ca detine sau va detine, în termen de maxim 6 luni, autovehicule în 
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing financiar sau operaţional, 
cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineste fiecare pentru 
obtinerea punctajelor; 
d) scrisoare de garantie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi 
achizitionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea în cazul în care 
transportatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare. 

Art. 16 - (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de 
persoane în regim de taxi se anunta public la sediul Primariei si în mijloacele 



de informare locale sau judeţene cu cel putin 60 de zile înainte de data limita 
stabilita pentru depunerea cererilor de înscriere în procedura. 

(2) Anuntul public va cuprinde datele prezentate la art. 18. alin (2) din 
Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si 
de închiriere. 

Art. 17. - ( 1) Eliberarea autorizatiilor taxi atribuite se realizeaza <lupa 
depunerea urmatoarelor documente în copie: 

a) autorizatia de transport; 
b) certificatul de înmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului 
detinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing financiar sau 
operational; 
c) certificatul de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru 
transportul în regim de taxi; 
d) declaratie pe propria raspundere privind modul în care este asigurata 
dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, 
în cazul transportului de persoane în regim de taxi; 
e) declaratie pe propria raspundere în cazul transportului de marfuri si bunuri 
în regim de taxi, autoturismele detinute nu depasesc vechimea de 5 ani de la 
data fabricatiei si au viza ITP valabila; 
f) declaratie pe propria raspundere în cazul transportului de bunuri si marfuri 
în regim de taxi ca, autovehiculul cu care se va executa activitatea de 
transport marfa este destinat acestui scop; 
g) dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei taxi de 200 lei si a 
sumei de 50 lei pentru eliberarea ecusoanelor. 

Art .18. Odata cu eliberarea unei autorizatii taxi, se elibereaza si un ecuson. 

Art. 19. Odata cu eliberarea autorizatiei taxi, Primaria comunei Ştefăneştii 
de Jos va încheia cu transportatorul autorizat un contract de atribuire în 
gestiune a serviciului de transport respectiv. 
(2) Contractul de atribuire în gestiune delegata va contine: 
a) lista cu autorizatiile taxi, cu precizarea numerelor de ordine s1 a 
termenelor de valabilitate a acestora; 
b) caietul de sarcini; 
c) drepturile si obligatiile partilor. 



Art. 20. Numarul de autorizatii taxi se vor atribui prin hotarare a 
consiliului local în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Art. 21. (1) În cazul disponibilizarii unor autorizatii taxi în transportul de 
persoane în regim de taxi, ajungându-se sub numarul maxim stabilit de 
autorizatii taxi, se declanseaza procedura de atribuire a acestora, procedura 
la care au prioritate transportatorii autorizati înscrisi în listele de asteptare. 
(2) Prin prioritatea acordata transportatorilor autorizati înscrisi în listele de 
asteptare li se asigura numai acestora dreptul de a participa în prima 
procedura de atribuire a autorizatiilor taxi respective. 
(3) Autorizatiile taxi ramase neatribuite dupa prima procedura de atribuire 
prevazuta la alin. (2), vor fi atribuite într-o noua procedura de atribuire, la 
care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat. 
( 4) În listele de asteptare nu mai ramân înscrisi decât transportatorii 
autorizati, asa cum sunt definiti în Legea nr.38/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
( 6) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, toti cei înscrisi au drepturi 
egale in ce priveste prioritatea. Prioritatea se acorda numai în raport cu 
transportatorii autorizati neînscrisi în listele de asteptare. 

Art. 22 ( 1) Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de 
participare la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi, în termen de maxim 
1 O zile autoritatea de autorizare va analiza cererile si documentele depuse, 
va aplica criteriile de departajare si va stabili transportatorul autorizat caruia 
i se va atribui autorizatia respectiva. 
(2) Lista cu autorizatiile taxi atribuite va fi facuta publica la maxim 3 zile 
dupa finalizarea atribuirii prevazuta la alin. ( 1 ). 
(3) In termen de 15 zile de la publicarea listei de la alin. (2) se pot depune 
contestatii la primarul localitatii privind deficientele semnalate în procedura 
de atribuire a autorizatiilor. 
( 4) Dispozitia primarului privind rezolvarea contestatiilor se vor elabora si 
trimite contestatarilor în termen de maxim 1 O zile de la primirea acestora. 
( 5) Dispozitia primarului poate fi atacata în contenciosul administrativ în 
termenele legale prevazute. 

Art. 23. Transportatorii autorizati care nu au îndeplinit punctajul necesar 
pentru atribuirea unei autorizatii taxi pentru transportul de persoane în regim 
de taxi se considera înscrisi de drept, la cererea lor, în procedurile de 



atribuire a urmatoarelor autorizatii taxi disponibile, din cele stabilite 
conform hotarârii Consiliului Local. 

Art. 24. Pentru departajarea solicitantilor se vor acorda puncte dupa 
urmatoarele criterii: 
A) vechimea autovehiculului de la data fabricatiei: 
- pâna la 1 an - 1 O puncte 
- între 1 si 2 ani - 8 puncte 
- între 2 si 3 ani - 6 puncte 
- între 3 si 5 ani - 4 puncte 
B) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: 
-euro VI - 1 O puncte 
-euro V - 5 puncte 
-euro IV - O puncte 
C) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer 
conditionat: 
- volumul interior - clasa mare 8 puncte 
- clasa medie 5 puncte 
- clasa mica 3 puncte 
-aer conditionat - 5 puncte 
D) vechimea în ani de când transportatorul desfasoara autorizat activitate de 
transport: 
- peste 5 ani - 5 puncte 
- între 4 si 5 ani - 4 puncte 
- între 3 si 4 ani - 3 puncte 
- între 2 si 3 ani - 2 puncte 
- între 1 si 2 ani - 1 punct 
- pâna la 1 an - O puncte 
- în cazul persoanelor juridice, asociaţii/acţionarii au domiciliul pe raza UAT 
Comuna Ştefăneştii de Jos -20 puncte 
E) gradul de protectie al pasagerilor: 
- peste 6 airbaguri - 8 puncte 
- între 4 si 6 airbaguri - 6 puncte 
- între 2 si 3 airbaguri - 4 puncte 
- 1 airbag - 1 punct 
F) Forma de detinere asupra vehiculelor: 
-proprietate - 1 O puncte 
-leasing financiar sau operational - O punct 
G) Posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului în activitate de 
minimum 8 ore pe zi lucratoare: 



-activitate de peste 8 ore pe zi - 4 puncte 
-activitate de maxim 8 ore pe zi - 2 puncte 
H) Dotari suplimentare ale vehiculului: 
-dispozitiv GPS monitorizare - 5 puncte 
-perete despartitor între conducatorul auto si clienti - 7 puncte 
-dispozitiv de plata prin intermediul cardului (POS) - 5 puncte 
-dispozitiv fix de înregistrare a precizarilor facute de client - 3 puncte 

Art. 25. - (1) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi consta în acordarea 
unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevazute 
mai sus. Pentru fiecare autovehicul precizat în declaratia pe propria 
raspundere ca este detinut sau va fi detinut ca autovehicul nou, utilizat 
pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, vor fi 
declarate câstigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai 
mari, în ordine descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate 
în ordine descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor. 

(2) În caz de egalitate de puncte la punctajul obtinut, va fi declarat câstigator 
transportatorul care a obtinut punctajul cel mai mare la criteriul A (vechimea 
vehiculului de la data fabricatiei); în cazul în care egalitatea se mentine se 
trece la urmatorul criteriu, precedura continuând pâna la 
epuizarea criteriilor în vederea departajarii transportatorilor. 

Art. 26. (1) Suspendarea si retragerea autorizatiilor de transport pentru 
serviciile de transport reglementate în prezentul regulament, se face de catre 
autoritatea de autorizare din cadrul Primariei comunei Ştefăneştii de Jos, 
prin persoana desemnată de Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, în 
conformitate cu prevederilor din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(2) Autoritatea de autorizare poate retine, suspenda sau retrage autorizatia 
taxi conform prevederilor din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Art. 27. Autoritatea de autorizare, prin persoana desemnată de 
Primarul comunei Ştefăneştii de Jos, nu elibereaza autorizatii de 
transport în regim taxi daca solicitantul se afla în una din urmatoarele 
situatii: 
-nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv; 
-face obiectul procedurii de reorganizare judiciara, lichidare sau faliment; 
-documentatia prezentata este incompleta; 



-persoana desemnata a savârsit fapte penale privind infractiuni de natura 
comerciala, de nerespectarea a conditiilor de plata si angajare a personalului, 
precum s1 de încalcare a prevederilor legale privind efectuarea 
transporturilor; 
-mijloacele de transport cu care doreste sa presteze serviciul de transport 
respectiv nu sunt sau nu vor fi detinute în proprietate ori în baza unui 
contract de leasing financiar sau operaţional; 
-nu detine baza materiala în proprietate sau în temeiul unui contract de 
închiriere, care sa asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se executa 
serviciul respectiv; 
-fumizeaza informatii neconforme cu realitatea în documentele prezentate 
pentru acordarea autorizatiei. 

Art. 28. (1) Autoritatea de autorizare, prin persoana desemnată de Primarul 
comunei Ştefăneştii de Jos, întocmeste un referat care include propunerea 
justificata de acordare/respingere a autorizatiei, pe care îl înainteaza 
Primarului, <lupa caz, în termele prevăzute la art. 22 din prezentul 
regulament. 
(2) Dispozitia Primarului privind acordarea sau respingerea autorizatiei taxi 
se trasmite solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii. În cazul 
refuzului acordarii autorizatiei taxi, solicitantul poate depune o noua 
documentatie de autorizare, <lupa 6 luni de la data emiterii dispozitiei prin 
care s-a respins acordarea autorizatiei taxi. 

Art.29. (1) Durata de valabilitate a autorizatiei taxi este de 5 ani. La 
expirarea valabilitatii autorizatiei taxi titularul poate solicita prelungirea 
acesteia; 
(2) Eliberarea unui duplicat la autorizatia taxi se realizeaza numai în 
urmatoarele conditii: 
a) deteriorare grava; 
b) distrugere totala, pierdere, sustragere; 
c) modificarea datelor de identificare ale operatorului sau ale taximetristului 
independent; 
(3) În vederea eliberarii duplicatului, titularul va depune la emitent, în 
termen de 48 ore de la producerea evenimentului, o cerere tip si dovada 
achitarii taxei de 100 lei, la care va anexa urmatoarele documente: 
a) originalul autorizatiei taxi pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. 2 lit. a; 
b) dovada publicarii în presa locala pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. 2 
lit. b; 
c) actele doveditoare pentru situatia prevazuta la art. 29 alin. 2 lit. c; 



(3) Duplicatul autorizatiei taxi se elibereaza în 48 de ore de la data 
înregistrarii cererii. 

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE 
SAU BUNURI ÎN REGIM DE TAXI 

Art.30. Transportul în regim de taxi se realizeaza numai de transportatorii 
autorizati si numai cu autovehicule detinute de catre transportatorii 
autorizati, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing 
financiar sau operaţional. 

Art.31. (1) Transportul în regim de taxi va fi executat numai la solicitarea 
clientului, pe orice traseu din judeţul Ilfov, cu respectarea prevederilor 
Codului Rutier; 
(2) Este interzis transportul persoanelor în regim de taxi pe trasee fixe 
prestabilite de taximetrist. 

Art.32. ( 1) Autovehiculele taxi au acces nediscriminatoriu si egal în locurile 
de asteptare a clientilor; 
(2) Numarul locurilor de asteptare a clientilor din comuna Ştefăneştii de Jos 
se stabileste prin Hotarârea Consiliului Local; 
(3) Este interzisa utilizarea statiilor destinate transportului public în comun 
ca puncte de îmbarcare si/sau debarcare a clientilor; 
( 4) Accesul in locurile de asteptare a clientilor se va face gratuit. 
( 5) In lipsa locurilor de asteptare a clientilor, taxiurile pot stationa numai in 
locurile permise pentru autovehicule. 
(6) Pentru îmbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri si pe 
drumurile publice cu restrictii privind oprirea, cu exceptia locurilor 
periculoase, cu conditia sa nu fie perturbata circulatia prin aceasta manevra. 

Art. 33. (1) Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi, 
conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 
a) sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 
2 ani; 
b) sa detina certificat de atestare profesionala valabil; 
c) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic; 
d) sa aiba varsta minima de 21 de ani. 
(2) Certificatul de atestare se elibereaza de agentia Autoritatii Rutiere 
Romane -A.R.R. pe raza careia conducatorul auto activeaza, in urma 
promovarii unui test-grila. 



CAPITOLUL V. CONDITII DE AUTORIZARE A 
DISPECERATELOR TAXI 

Art.34. (1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata numai pe raza 
localitatii de autorizare de catre orice persoana juridică, cu sediul pe raza 
comunei Ştefăneştii de Jos, în conditiile Legii nr. 38/2003 modificata si 
completata. 
(2) Pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi se vor depune 

urmatoarele documente: 
- copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comertului, din 
care sa rezulte ca persoana juridica are prins în obiectul de activitate si acest 
gen de activitati; 
- declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, 
conform careia dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie -
receptie, frecventa radio protejata, personalul autorizat si spatiile necesare; 
-copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajatilor 
dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicatiilor; 
-copie de pe licenta de utilizare a frecventelor radioelectrice, eliberata de 
autoritatea în domeniu; 
- dovada achitarii sumei de 500 ron pentru eliberarea autorizatiei de 

dispecerat taxi; 
(3) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu 
posibiltatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleasi conditii ca 
le emitere, si este valabila doar cu conditia vizarii anuale a acesteia la 
autoritatea de autorizare. 
(4) Autorizatia de dispecerat taxi este valabila numai pe raza administrativ
teritoriala a autoritatii de autorizare; 
( 5) Pentru vizarea anuala a autorizatiilor de dispecerat se va percepe o taxa 
de 100 RON; 
( 6) Pentru vizarea autorizatiei se vor prezenta în copie documentele care au 
stat la baza eliberarii ei, valabile la data depunerii pentru obtinerea vizei si 
dovada achitarii taxei aferente; 
(7) În caz de neprezentare pentru vizare în termen de 1 O zile de la data 
expirarii perioadei de valabilitate, autoritatea de autorizare va trimite o 
notificare titularului autorizatiei, prin care i se va comunica faptul ca, 
neprezentarea în termen de 20 de zile de la primirea înstiintarii, da dreptul 
autoritatii de autorizare sa propuna retragerea autorizatiei prin dispozitia 
Primarului, care poate fi contestată în condiţiile prevăzute de legea 554/2004 
a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



Art. 35. Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasa de catre 
emitent in urmatoarele cazuri: 
a) autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme 
cu realitatea; 
b) nu mai sunt îndeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia; 
c) dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neînregistrate in 
registrul de evidenta a acestora; 
d) dispeceratul deserveste autovehicule pentru care nu s-au atribuit 
autorizatii taxi sau detin autorizatii taxi atribuite de autoritatile de autorizare 
ale altor localitati; 
e) dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transporturi in regim 
de taxi; 
f) dispeceratul impune transportatorilor autorizati deserviti practicarea unor 
tarife destinate controlului pietei si eliminarii concurentei; 
g) la cerere. 

Art. 36. (1) Transportul public de persoane în regim de taxi se va desfasura 
continuu pe perioada celor 24 de ore ale zilei. 
(2) Transportul public de persoane în regim de taxi va fi organizat de 
dispeceratele taxi în asa fel încât sa asigure urmatoarele procente minime de 
autovehicule care desfasara activitatea de taximetrie: 
-50% din numarul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în 
perioada orelor 07.00 - 17.00; 
-40% din numarul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în 
perioada orelor 17.00 - 23.00; 
-15% din numarul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în 
perioada orelor 23.00 - 07.00; 
-50% din numarul total de autovehicule aflate în contract de dispecerizare în 
perioada repaosurilor saptamânale si a sarbatorilor legale. 
(3) Toti taximetristii care detin autorizatii taxi trebuie sa declare la Primaria 
comunei Ştefăneştii de Jos programul de lucru în asa fel încât sa asigure 
serviciul public de transport în regim de taxi, în mod continuu, 
fara întrerupere, cu permanenta de 24 ore. 
( 4) Orice modificare a programului stabilit trebuie comunicata Primariei 
comunei Ştefăneştii de Jos cu cel putin 24 ore înainte. 

CAPITOLUL VI. CONDITII IMPUSE AUTOVEHICULELOR TAXI 

A. Documente obligatorii la bordul autovehiculelor 



Art.37. (1) La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport 
în regim de taxi, trebuie sa se gaseasca obligatoriu documentele valabile 
prevazute de reglementarile în vigoare. 

(2) In cazul prestarii serviciului de transport în regim de taxi, 
documentele existente la bord sunt urmatoarele: 
a) Copia autorizatiei taxi; 
b) Certificatul de înmatriculare a autovehiculului; 
c) Copia certificatului de agreare, emis in conditiile Legii 3 8/ 2003; 
d) Asigurarea de risc pentru persoane si bunurile acestora, în cazul 
transportului de persoane; 
e) Asigurarea de risc pentru marfuri si bunurile transportate, în cazul 
transportului de marfuri si bunuri; 
f) Asigurarea de raspundere civila obligatorie; 
g) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto; 
h) Legitimatia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat; 
i) Copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului; 
j) Copia contractului cu dispeceratul taxi care îl deserveste, sau copia 
autorizatiei de dispecerat taxi în cazul taxiurilor transportatorilor 
autorizati care au dispecerat propriu; 
k) Ecusonul taximetristului afisat la vedere; 
I) Lista cu tarifele practicate, afisata la vedere; 
m) Indicatoarele marcate aplicate pe portiere. 

B. Conditii de dotare a autovehiculelor taxi: 

Art. 38. Autovehiculele taxi trebuie sa aiba in dotare urmatorul echipament: 
-aparat de taxat în stare de functionare; 
-statie radio de emisie - receptie si alarma sofer, în stare de functionare; 
-lampa taxi în stare de functionare, omologata de catre R.A.R.; 
- câte un autocolant aplicat, pe portierele din fata ce va contine toate tarifele 
practicate. 
Autocolantul va avea dimensiunea 297 x 210 mm (A4), fondul albastru 
deschis, scrisul negru, vizibil de la minim 5 m. 
- autovehiculele taxi trebuie sa aiba afisat în interior, la loc vizibil numele si 
fotografia conducatorului auto, o lista care sa poata fi consultata de catre 
client, cuprinzând titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de 
distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte. 



- autovehiculele taxi trebuie sa aiba aplicat pe cele doua portiere spate, iar în 
cazul transportului de bunuri, pe partile laterale ale cabinei sau caroseriei 
cele doua ecusoane, definite conform Legii nr. 38/2003 modificata si 
completata. 

C. Insemne si înscrisuri 

Art. 39. Taxiul trebuie sa ofere în exterior prin însemne, înscrisuri, elemente 
culoare caroserie si dotari informatii privind tarifele de transport aplicate, 
necesare atât clientului cât si organelor de control abilitate, si anume: 
a) linia mediana orizontala a caroseriei, sub nivelul geamului, va fi marcata 
pe partile laterale de o banda dubla de carouri de tip sah, de culori 
alternantive alb si negru, de dimensiuni 3x3 cm la autoturisme si 5x5 cm la 
celelalte vehicule, cel putin pe lungimea portierelor; 
b) taxiurile, cel putin deasupra benzii duble sah vor avea culoarea galbena 
( atât autoturismele pentru transport persoane cât si vehiculele pentru 
transport bunuri); 
c) pe portierele din spate se vor aplica, 2 ecusoane marcate, detasabile ( cu 
exceptia celor magnetice) conform modelului stabilit în anexa din prezentul 
regulament, care vor cuprinde în mod obligatoriu înscrisurile prevazute la 
art. 11. alin 7 din Legea nr. 38/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare. Montarea si demontarea acestora se face doar de catre 
reprezentantii autoritatii de autorizare; 
d) Taxiul trebuie sa aiba afisate pe portierele din fata valoarea tarifelor de 
distanta (lei/km), practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, astfel, încat 
ele sa fie vizibile de la 5 m. 
e) Alte înscrisuri pe autovehicul vor fi admise numai daca nu afecteaza 
înscrisurile si însemnele prevezute de lege. In cazul înscrisurilor pentru terti, 
acestea se vor mentine sau se vor face doar cu avizul administratiei publice 
locale. 
f) Lista tarifelor practicate trebuie sa fie întocmita în conformitate cu 
cerintele art. 38. alin 7, 8 si 9 din Ordinul nr. 356/2007 si se afiseaza la loc 
vizibil în autovehicul, pentru a putea fi consultata de client. 



CAPITOLUL VII. CONTROLULACTIVITATII DE TAXIMETRIE 

Art.40. Activitatile de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi vor 
fi supuse controlului în ceea ce priveste respectarea prezentului Regulament 
si a prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările si completările ulterioare. 

Art.41. ( 1) Taximetristul este obligat sa se supuna controlului efectuat de 
organele de control si sa prezinte documentele solicitate. 

(2) Organele de control autorizate sunt: 
• Primaria comunei Ştefăneştii de Jos prin primar si persoanele împuternicite 
de acesta 
• Organele fiscale 
• Ministerul Economiei si Finantelor 
• Autoritaea Rutiera Româna 
• Biroul Român de Metrologie Legala 
• Politia Rutiera 
• Registrul Auto Român 
• Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului 
• Inspectoratul Teritorial de Munca 
(3) Controalele se efectueaza în trafic sau în locurile de asteptare numai 
împreuna cu organele de Politie si se probeaza prin proces verbal de control, 
iar în cazul constatarii de contraventii, prin proces verbal de constatare a 
contraventiei. 

Art.42. Controlul efectuat de catre Primaria comunei Ştefăneştii de Jos va 
urman: 
• existenta si valabilitatea exemplarului de serviciu al autorizatiei la bordul 
taxiului; 
• confortul si curatenia oferite de autovehiculul taxi; 
• functionarea aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor; 
• legatura corecta între lampa si aparatul de taxat 
• respectarea ordinii si curateniei în locurile de asteptare; 
• respectarea prevederilor prezentului Regulament; 
• respectarea stationarii în locurile de asteptare taxi numai a autoturismelor 
autorizate taxi. 



CAPITOL UL VIII. TARIFE 

Art. 43. (1) Tarife percepute pentru obtinerea documentelor solicitate: 
-eliberarea autorizatiilor de transport - 200 lei 
- vizarea autorizatiilor de transport - 100 lei 
-eliberarea autorizatiilor taxi - 200 lei 
- vizarea anuală a autorizatiilor taxi - 100 lei 
-eliberarea autorizatiilor de dispecerat - 500 lei 
- vizarea anuala a autorizatiilor de dispecerat - 100 lei 
- eliberarea şi aplicarea siglei de securitate pe ecusoane - 50 lei 
- eliberare duplicate - 100 lei 
(2) Tarifele maximale de distanta utilizate pentru transportul de persoane în 
regim taxi se stabilesc conform Legea nr.38/2003 privind transportul în 
regim de taxi si în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

CAPITOLUL IX. SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 

Art. 44. Sanctiunile si contraventiile sunt cele stabilite prin Legea 
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere, 
modificată şi completată. 

CAPITOLUL X. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII 

Art. 45. Anexele 1, 2, 3, 4 fac parte integranta din prezentul Regulament. 
Autorizatia de transport este prezentata în anexa nr. 1. 
Autorizatia taxi este prezentata în anexa nr. 2. 
Indicatorul marcat este prezentata în anexa nr. 3. 
Contract - cadru de atribuire în gestiune delegate în anexa nr. 4 şi caietul de 
sarcm1. 

Art. 46. Modele cererilor, declaraţiilor, modelul ecusoanelor, precum şi toate 
celelalte modele ale documentelor prevăzute în prezentul regulament vor fi 
aprobate prin dispoziţie al Primarului Comunei Ştefăneştii de Jos. 

Art. 47. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile: 
a) Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de 
închiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, 
b) O.U.G. 57/2019 privind codul administrative; 



e) O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile 
si completarile ulterioare. 

Art. 48. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se reactualizează ca 
urmare a modificării cadrului legislative sau ori de căte ori situatii concrete 
impun acest lucru. 



ANEXA NR. 1 MODEL AUTORIZATIE DE TRANSPORT 
TIMBRU SEC APLICAT 

ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
Şos. Ştefănesti nr. 116, Comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov 

cod poştal 077175, Cod Fiscal 4420775 
Tel/fax: 021-361.35.29 

www.primariastefanesti .ro ; office@primariastefanesti.ro 

NR ---'-----
AUTORIZATIA DE TRANSPORT NR ---'-----' 

pentru executarea serviciului public de transport persoane 
în regim taxi 

Se autorizează (denumirea 

cu sediul în 
---------------

operatorului economic) 

__________ , CUI 
_____ ___ , nr. de ordine în Registrul Comerţului J_ / __ / _ _ , reprezentată prin 
persoana desemnată ____________ pentru executarea serviciului public de 

transport persoane în regim taxi. 
Autorizaţia este valabilă şi pentru executarea serviciului de transport de marfă în regim taxi, în 

condiţiile legii. 
Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă nedeterminată, cu condiţia vizării odată 5 ani 
începând cu data de ________ _ 

Data eliberării: - ------------
Autorizaţia este netransmisibilă. 

PRIMAR, SECRETAR GENERAL UAT, 

Se va înştiinţa emitentul, în condiţiile legii, cu privire 
la eventualele modificări ale datelor înscrise. 
Expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de transport 
duce la suspendarea acesteia, conform legii. 
În cazul deteriorării se va prezenta pentru preschimbare. 
Falsificarea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii. 



ANEXA NR. 2 MODEL AUTORIZATIE TAXI 
TIMBRU SEC APLICAT 

ROMÂNIA 
JUDETULILFOV 

PRIMĂRIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
Şos. Ştefănesti nr. 116, Comuna Ştefăneştii de Jos, jud. Ilfov 

cod poştal 077175, Cod Fiscal 4420775 
Tel/fax: 021-361.35.29 

www.primariastefanesti.ro ; office@primariastefanesti .ro 

NR ----'------
AUTORIZATIA TAXI NR 

' 
___ _,/ _____ _ 

Se autorizează ( denumirea operatorului economic) 
________________ cu sediul în ________ , CUI ___ , nr. 
de ordine în Registrul Comerţului J_/ _ _ / __ , reprezentată prin persoana desemnată 
____________ , având COD CAEN _____ să execute serviciului public 
de transport persoane în regim taxi cu autoturismul marca __________ , având nr. 
de înmatriculare --------

Autorizaţia taxi este valabilă pentru o perioadă de 5 ani începând de la data de 

_ _________ până la data de __________ , şi se vizează anual. 

Data eliberării: -------------
Autorizaţia taxi este netransmisibilă. 

PRIMAR, 

Se va înştiinţa emitentul, în condiţiile legii, cu 
privire la eventualele modificări ale datelor 
înscrise. 
Expirarea perioadei de valabilitate a 
autorizaţiei de transport duce la suspendarea 
acesteia, conform legii. 

VI ZĂ AN 1 

În cazul deteriorării se va prezenta pentru preschimbare. 
Falsificarea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii. 

SECRETAR GENERAL UAT, 

VIZĂ AN 2 VIZĂ AN 3 VIZĂ AN 4 VIZĂ AN 5 



ANEXA 3 INDICATOR MARCAT 

TA X I 
oox 

IF - 01 - ABC 
~ 

COMUNA STEF ANESTII 
' ' 

DE JOS - ILFOV 
VALABIL PANA LA DATA DE 



ANEXA4 
CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ 

a serviciului de transport persoane în regim taxi 

Nr. .... .... ... .. .. .... ........... ... . . 

Încheiat astazi ............................ .. 

CAPITOLUL I: Părţile contractante 

Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, cu sediul în comuna Ştefăneştii de Jos, şos. 
Ştef'aneşti nr. 116 , judeţul Ilfov, telefon/fax 021 361 35 29, reprezentat prin primar Ştefan Ionel 
Robert, în calitate de concedent, pe de o parte, 
şi 

Transportatorul autorizat ..................................................... ........ ........... , cu sediul/domiciliul 
în ......... ................. .... ........ , str. ... ............. ...................................... .. ........... , nr ................... . 
judeţul ............................... .înregistrat sub nr. J ... . .. . .. ./ .... ........ ... . ../. ........ ........ .... la 
Registrul Comerţului Prahova, având contul, deschis la .................... .. ................... ... . 
CUI.. ..................................... , reprezentat legal prin, în calitate de concesionar, pe de altă parte. 
Prezentul contract are la bază următoarele prevederi legislative, 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, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 3 8/2003 
modificată şi completată, aprobate prin Ordinul nr. 356/2007, al ministrului 
internelor si reformei administrative, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
c) Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
d) Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
e) Legea nr. 51 /2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
f) Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
g) Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim 

taxi, aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local al Comunei Ştefăneştii de Jos; 

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 taxi, numai de către transportatori autorizaţi de 
către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită de lege. 

CAPITOLUL III: Durata contractului 

Art. 2 (1) Durata Contractului de atribuire în gestiune delegată este de 5 am, cu 
drept de prelungire, conform legii. 

(2) Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul 
autorizat obţine alte autorizatii taxi, acestea vor fi incluse în contract prin 
act adiţional, nemodificându-se durata contractului. 

(3) După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizatiile 
taxi a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală 
cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizatii taxi 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 în regim taxi prestat; 
b) să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport 

în taxi; 

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform 
legislaţiei în vigoare, se poate adresa instanţei competente; 

d) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport în regim 
taxi 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 în regim taxi; 

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 taxi ; 
d) constatarea şi sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la 

serviciul de transport public local în regim taxi; 

CAPITOLUL V: Obligaţiile părţilor 

SECŢIUNEA A: Obligaţiile concesionarului 
Art.5 (1) Concesionarul este obligat: 

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

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim taxi 
şi având însemnele de identificare stabilite prin lege; 

c) să angajeze ca şoferi numai conducători auto care deţin certificat de 
atestare profesională; 

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

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

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

g) 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; 

h) să se prezinte anual la vizarea autorizatiilor taxi deţinute şi achitarea 
taxei aferente vizării; 

(2) Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul 
de atribuire în gestiune delegată şi normele specifice transportului în regim 
taxi, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Comunei 
Ştefăneştii de Jos. 



SECŢIUNEA B: Obligaţiile concedentului 

Art. 6 (1) Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractual de 
atribuire în gestiune delegată, precum şi legislaţia în vigoare privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului de transport în regim taxi, completate de reglementările 
aprobate de Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos. 
(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 în 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 a solicitat acest lucru. 

e) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din 
prezentul contract; 

f) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă 
desfăşurarea activităţii concesionarului; 

g) să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune 
delegată în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile 
contractului; 

CAPITOLUL VI: Răspunderea contractuală 

Art. 7 

Art. 8 

Art. 9 

Art. 10 

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

(2) În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în 
prezentul contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forţa majoră, aceasta 
este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia 
motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea 
care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce 
decurg. 
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. 

Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de atribuire în gestiune 
delegată fară justă cauză, aceasta va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă. 
Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. Partea în 
culpă este obligată la plata penalitatilor prevăzute în prezentul contract, precum şi 
la despăgubiri, în funcţie de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral 
prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în compensare, 
potrivit dispoziţiilor dreptului comun. 



CAPITOLUL VII: Litigii 

Art. 11 

Art. 12 

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

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 ; 

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; 

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 autorizatiile taxi care au făcut obiectul 

prezentului contract; 
h) în cazul anulării contractului de către concedent, în situaţiile 

prevăzute de Legea nr. 3 8/2003 privind transportul în regim taxi 
si de închiriere , cu modificările şi completările ulterioare; 

i) Daca transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului de 
transport persoane în regim taxi , practică activitate de transport 
persoane în regim de închiriere. 

CAPITOLUL IX: Alte clauze 

Art. 14 

Art. 15 

Art. 16 

Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului de transport persoane în regim taxi , i se interzice a 
încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv . 
Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate a serviciului de 
transport persoane în regim taxi 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 în gestiune, 
persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, în 
condiţiile legii , autorizaţia de transport pentru a deveni transportator 
autorizat. 
Lista cu autorizaţiile de transport în regim taxi sau autorizaţiile taxi 
deţinute face parte integrantă din prezentul contract. 



CAPITOLUL X: Dispoziţii finale 

Art. 17 

Art. 18 

Art. 19 

.Art. 20 

Modificarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de 
transport persoane în regim taxi se face numai prin act adiţional încheiat între 
părti. Actul/actele adiţional/e va/vor face parte integranta din prezentul contract. 
Concedentul poate modifica unilateral prezentul contract de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului de transport persoane în regim taxi numai din cauze 
justificate, cu notificarea prealabilă a transportatorului autorizat. 
Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, împreuna cu 
caietul de sarcini aprobat şi anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă 
voinţa părţilor. 

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare începând cu data de 
ş1 a fost încheiat în două exemplare 

originale. 

Concedent, Concensionar, 
Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos 

Prin Primar 
Ştefan Ionel Robert 

Lista cu autorizaţiile de transport şi autorizaţiile taxi deţinute : 

Nr. Modelul Nr. Termenul de Numărul de ordine al Numărul de 
crt. autovehiculului înmatriculare valabilitate al autorizaţiei de transport ordine al 

autorizaţiei taxi în regim de taxi autorizaţiei taxi 



CAIET DE SARCINI 
al serviciului de transport persoane în regim taxi 

CAPITOLUL I Obiectul caietului de sarcini 
ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport 

în regim taxi, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare efectuării 
acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă. 

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie 
tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a 
serviciului de transport în regim taxi, indiferent de tipul de gestiune. 

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării 
activităţilor de realizare a serviciului de transport în regim taxi şi constituie 
ansamblul cerinţelor tehnice de bază. 

ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc 
caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă şi siguranţă 
în exploatare. 
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia 
muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului , care trebuie 
respectate pe parcursul efectuării serviciului de transport în regim taxi. 

ART. 5 Terminologia utilizată este cea prevăzută în regulamentul serviciilor de transport 
în regim taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

CAPITOLUL II Cerinţe organizatorice minimale 
ART. 6 Operatorii serviciilor de transport în regim taxi vor asigura: 

a) Respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea sau 
îmegistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice 
periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea 
serviciului ; 

b) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, 
stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementărilor 
legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi (autorizarea 
operatorului economic, baza tehnico- materială, personalul utilizat etc.); 

c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a 
instalaţiilor auxiliare şi a curăţeniei acestora; 

d) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport; 
e) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, 

pregătirea profesională, examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu 
funcţii care concură siguranţa circulaţiei; 

f) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina 
operatorului de transport/transportatorului autorizat; 

g) respectarea prevederilor regulamentulului aprobat prin hotărârea consiliului 
local al comunei Ştefăneştii de Jos; 

h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare 
operativă a acestora; 

i) statistica accidentelor şi analiza acestora; 
j) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
k) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, 

prevenirea şi combaterea incendiilor; 
ART. 7 Obligaţiile şi răspunderile personalului cu funcţii care concură la siguranţa 

circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport în regim taxi. 



CAPITOLUL III Sistemul de transport persoane în regim taxi 

ART. 8 În vederea realizării unui sistem de transport în regim taxi de persoane pe raza 
administrativ teritorială a comunei Ştefăneştii de Jos, care să asigure deplasarea 
clienţilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, 
regularitate şi continuitate, transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească 
următoarele cerinţe: 

a) să întreţină aspectul curat şi îngrijit al autovehiculelor, atât în interiorul cât şi 
în exteriorul acestora; 

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

c) să anunţe organele de politie în cel mai scurt timp şi cu prioritate despre orice 
eveniment grav la care au participat sau au fost martori; 

d) să asigure protecţie clientului din punct de vedere al integrităţii corporale şi al 
siguranţei în circulaţie, cât timp acesta se găseşte în autoturismul închiriat; 

e) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control 
împuternicite pentru verificare; 

f) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, 
portierelor şi a geamurilor; 

g) de a avea o ţinută îngrijită, fiind intrezisă îmbrăcămintea necorespunzătoare: 
şort, maiou, şlapi, etc; 

h) de a avea o atitudine civilizată faţă de clienţi , partenerii în trafic şi organele de 
control; 

i) să respecte conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului 
ocupaţional al şoferului; 

j) să nu fie implicaţi , direct sau indirect, în acte cu caracter infracţional sau 
antisocial; 

k) să nu încalce în mod repetat obligaţiile pe care le are în relaţiile cu clienţii şi cu 
autorităţile competente de control; 

1) să nu încalce interdicţia de a se implica, prin intermediul autoturismului sau 
fără, în acţiuni cu caracter infracţional sau antisocial. 


