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Anexa nr. 1 la HCL nr. 22 din 20.02.2020 

 

R E G U L A M E N T 
privind organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în 

regim taxi, și a serviciului de transport în regim de închiriere pe raza orasului Aleşd 

 

CAPITOLUL 1. DISPOZITII GENERALE 

 

ART.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc modul de organizare, desfăşurare 

şi control al transportului de persoane, mărfuri, bunuri în regim de taxi și a serviciului de 

transport în regim de închiriere  pe teritoriul oraşului Aleşd. 

Transportul de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi   fac parte din categoria serviciilor 

publice către populaţie şi se află sub controlul, conducerea şi coordonarea autorităţii publice 

locale. 

ART.2 Supravegherea şi verificarea modului de respectare a legalităţii transportului în 

regim de taxi se face de către Compartimentul transport public local din cadrul Direcţiei 

Tehnice, de A.R.R. Bihor, precum şi de alte instituţii abilitate prin lege 

ART.3  (1) Transportul în regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, 

bunuri sau mărfuri asigurat contra cost, pe bază de bon client, şi realizat în condiţiile prezentei 

legi. 

    (2) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat 

contra cost, pe bază de contract, achitat integral şi realizat în condiţiile prezentei legi. 

    (3) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se realizează numai cu 

autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul 

unui contract de leasing. 

    (4) Transportatorul autorizat, persoană fizică, poate executa transport în regim de taxi cu un 

singur autovehicul deţinut, în condiţiile alin. (3), de către acesta sau de către soţul/soţia 

acestuia, după caz. 

    (5) Transportatorul autorizat, întreprindere individuală, intreprindere familială poate 

executa transport în regim de taxi, utilizând un număr de autovehicule, deţinute în condiţiile 

alin. (3) de către membrii asociaţiei, cel mult egal cu numărul membrilor care practică 

taximetria, deţinători ai unui certificat de atestare a pregătirii profesionale. 

    (6) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un  transport în regim de închiriere 

atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto, pe bază de contract. 

    (7) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune 

la dispoziţia clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract. 

ART.4 Costul transportului de persoane în regim de taxi se determină prin însumarea 

tarifelor pe distanţa parcursă şi/sau timpul de staţionare măsurate la un aparat de taxat 

(taximetru ) aflat în dotarea autovehiculului. 
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ART.5 În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 

    a) afişaj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afişa, î n mod lizibil 

pentru client, î n mod succesiv, indicaţii privind preţul prestaţiei efectuate pa na  la momentul 

respectiv şi, î n mod continuu, poziţia de funcţionare î n care este taximetrul î n acel moment, 

precum şi tariful aplicat; 

    b) aparat de taxat - aparat cu funcţii metrologice şi fiscale, compus dintr-un taximetru şi un 

aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza  şi afişeaza  

preţul de plata , emite un bon client la sfa rşitul cursei şi memoreaza  datele privind activitatea 

taxiului, î n scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuie sa  emita  şi alte documente, 

conform reglementa rilor î n vigoare şi prevederilor prezentei legi; 

 c) autorizaţia pentru efectuarea transportului î n regim de taxi sau a transportului î n regim de 

î nchiriere, denumita  î n continuare autorizaţia de transport - document eliberat î n condiţiile 

prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atesta  faptul ca  un transportator este autorizat 

sa  execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea î n gestiune a serviciului de 

transport î n regim de taxi; 

    d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul prima riei 

orasului Alesd, licenţiat î n acest scop de Autoritatea Naţionala  de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilita ţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru serviciul de transport î n regim de taxi, î n 

condiţiile legii, sau de Autoritatea Rutiera  Roma na  - A.R.R., pentru transportul î n regim de 

î nchiriere; 

    e) autorizaţie taxi - copie conforma  a autorizaţiei de transport î n regim de taxi, care da  dreptul 

transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta î n condiţiile prezentei 

legi, pentru efectuarea serviciului de transport de persoane, ma rfuri sau bunuri î n regim de taxi; 

    f) bon client - bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, ma rfuri sau bunuri î n 

regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia finaliza rii cursei, care 

cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transport şi care constituie singurul document 

justificativ pe baza ca ruia taximetristul î ncaseaza  şi clientul executa  plata prestaţiei respective; 

    g) cheie electronica  - cheie dotata  cu memorie electronica , folosita  pentru identificarea 

şoferului de taxi, colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor; 

    h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor 

persoane sau al unor ma rfuri ori bunuri, dupa  caz, î n numele ca reia taximetristul executa  

transportul şi î ncaseaza  preţul transportului, î n condiţiile prezentei legi; 

    i) cursa  - deplasarea executata  cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care 

punctul de î nceput este locul î mbarca rii sau locul acceptat, dupa  caz, iar punctul de finalizare 

este locul destinaţiei; 

    j) dispecerat taxi, denumit î n continuare dispecerat - activitate conexa  transportului î n regim 

de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace şi transmite comenzile clientului prin staţia 

radio de emisie-recepţie ca tre taximetrist; 

   k) Ecuson - document din categoria î nscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul 



 

P
ag

e3
 

autorizat şi care este protejat î n folie, se afişeaza la bordul autovehiculului î n loc vizibil şi conţine 

datele preva zute de lege-conform anexei nr. 2 la prezentul regulament 

Ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul oraşului Aleşd şi conţine 

datele preva zute de lege, conform anexei nr. 2 A la prezentul regulament; 

   l)fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de 

taxat şi a transportatorului autorizat, care este deţina torul legal al autorizaţiei taxi pentru 

autovehiculul deţinut î n condiţiile prezentei legi şi pe care este montat aparatul respectiv; 

    m) lampa  taxi - caseta  luminata , montata  pe cupola taxiului, perpendicular pe axa 

longitudinala , care pe laturile faţa  şi spate, ala turi de î nscrisul central TAXI, conţine la mpi care 

indica  poziţia <<Liber>> sau <<Ocupat>> a taxiului şi care trebuie sa  fie vizibile de la o distanţa  

de minimum 100 de metri; 

    n) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat corespunza tor de ca tre 

autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, ava nd un numa r de locuri 

prestabilit pentru staţionarea taxiurilor î n aşteptare î n poziţia <<Liber>>; 

    o) memorie electronica  fiscala  - componenta  a aparatului de marcat electronic fiscal, care poate 

î nmagazina, pe baza  de program, date privind activitatea taxiului, conţinute î n bonul client, î n 

condiţii de neconvertibilitate, inaccesibilitate şi securitate; 

    p) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, conţina nd date de natura  nefiscala , 

corespunza toare activita ţii unui taximetrist, cuprinse î n raportul fiscal de î nchidere zilnica , î n 

condiţiile î n care î n perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti; 

    q) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de marcat 

electronic fiscal, daca  acesta funcţioneaza  î n carcasa  separata , şi pe memoria electronica  fiscala , 

î n scopul de a nu permite fa ra  desigilare accesul la memoria electronica  fiscala ; 

    r) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru î n scopul de a nu permite fa ra  desigilare 

accesul la operaţiuni privilegiate; 

    s) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pa na  la maximum 5 locuri, inclusiv locul 

conduca torului auto, sau autovehicul de transport de ma rfuri cu o masa  maxima  totala  autorizata  

care nu depa şeşte 3,5 tone, care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, 

ma rfuri sau bunuri î n regim de taxi; 

    t) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de 

distanţa  î mpreuna  cu care constituie un mijloc de ma surare. Taximetrul ma soara  durata 

deplasa rii şi staţiona rii, calculeaza  distanţa parcursa , pe baza unui semnal produs de generatorul 

de semnale de distanţa , calculeaza  şi afişeaza  preţul de plata  pentru o ca la torie, pe baza distanţei 

calculate şi/sau a duratei ma surate a ca la toriei, asigura nd afişarea acestuia pe afişajul client î n 

timpul desfa şura rii cursei; 

    u) taximetrist - conduca tor auto atestat profesional sa  efectueze transport î n regim de taxi; 

    v) transportator - persoana  fizica , î ntreprindere individuala , intreprindere familiala , sau 

persoana  juridica  î nregistrate la registrul comerţului pentru a desfa şura activita ţi de transport 

cu vehicule rutiere; 

    w) transportator autorizat - transportator care deţine autorizaţie de transport privind 
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transportul î n regim de taxi sau transportul î n regim de î nchiriere, eliberata  de autoritatea de 

autorizare, î n condiţiile prezentei legi; 

    x) tarif de pornire - tarif exprimat î n lei, î nregistrat automat de aparatul de taxat la î nceputul 

cursei, care apare pe afişajul client odata  cu activarea dispozitivului de control din poziţia de 

operare <<Liber>> î n poziţia de operare <<Ocupat>> şi care este egal cu tariful de distanţa  

(lei/km); 

    y) tarif de staţionare - tarif orar, exprimat î n lei/ora , aplicat de taximetru pentru perioada ca t 

taxiul a staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele î n care 

taxiul aflat î n cursa  s-a deplasat sub viteza de comutare; 

    z) timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins î ntre momentul î nceperii primei curse şi 

momentul finaliza rii ultimei curse, utilizat de un taximetrist dupa  cum rezulta  din raportul de 

î nchidere zilnic furnizat de aparatul de taxat, interval î n care nu vor fi considerate timp efectiv 

de lucru pauzele mai mari de 15 minute î ntre doua  curse consecutive, pauze î n care autovehiculul 

taxi a staţionat. Din totalul timpului efectiv lucrat se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de 

noapte; 

    aa) RENT CAR - activita ţile care vizeaza  ata t transportul de persoane realizat de transportatori 

autorizaţi cu autoturisme cu conduca tori auto, denumit î n continuare transport î n regim de 

î nchiriere, ca t şi serviciul de î nchiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fa ra  

conduca tor auto, denumit î n continuare serviciu de î nchiriere; 

    ab) transport î n regim de î nchiriere - transport de persoane realizat de transportatori 

autorizaţi cu autoturisme cu conduca tori auto, puse la dispoziţia clienţilor pe baza  de contract 

de î nchiriere tarifat pe ora  sau pe zi, cu plata anticipata  a contractului; 

    ac) serviciu de î nchiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici 

autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fa ra  conduca tor auto, pe baza  de 

contract, cu plata anticipata  a contractului de î nchiriere; 

    ad) viteza  de comutare - viteza limita  cu care se deplaseaza  taxiul, sub care aparatul de taxat 

comuta  automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, dupa  caz. 

    ae) manager de transport î n regim de taxi şi î nchiriere - persoana fizica  angajata  a unui 

transportator autorizat care este persoana  juridica , î ntreprindere individuala , intreprindere 

familiala , şi care conduce permanent şi efectiv activita ţile de transport î n regim de taxi şi î n regim 

de î nchiriere ale acestuia. 

 

CAPITOLUL 2: DESFĂŞURAREA, ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA ACTIVITĂȚII DE 

TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI SAU DE INCHIRIERE 

 

ART.6 Pe raza  oraşului Aleşd– prestarea serviciului de transport în regim de taxi sau de 

inchiriere se efectuează numai de către  transportatorii autorizaţi de către  autoritatea de 

autorizare 

ART.7 Efectuarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere trebuie să 

asigure : 
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a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor 

publice de transport local în regim de taxi; 

b) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale 

defavorizate; 

c) informarea publicului călător; 

d) executarea transportului public local în regim de taxi sau de inchiriere , în condiţii de 

legalitate, siguranţă şi confort; 

e) corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente; 

f) continuitatea serviciului de transport  

 

ART.8 Cuantumul tarifelor pentru eliberarea autorizaţiilor taxi conform Anexei nr.5, la 

prezentul Regulament se stabileşte  prin hotărâre a Consiliului Local al oraşului Aleşd. 

Contravaloarea ecusoanelor taxi care se eliberează împreună cu autorizaţia taxi va fi 

suportată de către  transportatorul autorizat căruia i-a fost atribuită autorizaţia taxi. 

ART.9 Eliberarea autorizatiilor de transport in regim taxi sau inchiriere 

 

Sectiunea 1-Eliberarea autorizatiilor 

1) Autorizaţiile pentru transport public de persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi se 

eliberează de către  Oraşul Aleşd - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul 

primăriei Orasului Alesd licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), sau de Autoritatea Rutieră 

Română - A.R.R., pentru transportul în regim de închiriere; 

           2) Autorizaţia de transport se elibereaza  de ca tre autoritatea de autorizare pe durata  

nedeterminata  şi este valabila  cu condiţia viza rii acesteia la fiecare 5 ani de ca tre aceasta, 

odata  cu verificarea î ndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de 

autorizaţii. Numa rul de autorizaţii taxi care vor fi atribuite, in orasul Alesd este de 15. 

         3) Documentaţia pentru viză se va prezenta la Secretariatul Primăriei oraşului Aleşd, 

cu 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii vizei 

Informaţiile privind vizarea se vor comunica în timp util, prin afişare pe site-ul Primăriei 

oraşului Aleşd. 

        4)  Autorizaţiile sunt netransmisibile. 

        5) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim 

de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială 

în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii 

care trebuie să conţină următoarele 

            a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de 

transport, stabilit de prezenta lege; 

               b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca 

transportator, respectiv persoană fizică autorizată, intreprindere familiala, 

intreprindere individuala  sau persoană juridică, după caz; 
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            c) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 

                 1. copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de 

transport în regim de taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin 

hotărâre a Guvernului, pentru transportatorul persoană juridică, întreprindere 

individuală, intreprindere familială 

2. copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale al taximetristului care 

este transportator persoană fizică autorizată; 

d)    1. certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale 

managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia 

nu au fost condamnaţi pentru: 

  

    –  infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; 

    –  infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; 

    –  infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale; 

    –  infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; 

    –  infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale; 

    –  infracţiuni contra patrimoniului; 

 

 

    2. avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele 

medicale şi psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, 

obţinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor; 

 

    3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; 

    4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a 

mai executat servicii de transport în regim de taxi sau  transport în regim de 

închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul 

acestora; 

e) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 

 

    1. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile 

necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul 

în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate 

sau prin contract de închiriere; 

    2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are 

capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în 

proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea 

serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 

15 alin. (5) pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de 

circulaţie, dacă este posibil. 
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    (2) I n cazul transportului î n regim de taxi, autorizaţia de transport se elibereaza  pentru 

transport de persoane î n regim de taxi sau pentru transport de ma rfuri ori de bunuri î n 

regim de taxi, dupa  caz, de ca tre autoritatea de autorizare. 

    (3) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de 

transport se va comunica prin declaraţie pe propria ra spundere a transportatorului 

autorizat, î naintata  autorita ţii de autorizare, î n maximum 30 de zile de la data 

modifica rilor respective. 

6)    a)Transportul î n regim de taxi sau transportul î n regim de î nchiriere se executa  numai 

de ca tre transportatori autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, î n cazul transportului 

î n regim de taxi, sau copii conforme valabile, î n cazul transportului î n regim de î nchiriere, 

eliberate î n condiţiile prezentei legii, pentru fiecare autovehicul utilizat. 

    b) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fa ra  a 

deţine pentru acesta, dupa  caz, autorizaţie taxi valabila  sau copie conforma  valabila , 

potrivit prevederilor alin 6. lit. (a) 

    c) Este interzis transportul public, contra cost, de ma rfuri sau de bunuri cu un 

autovehicul cu masa maxima  autorizata  de cel mult 3,5 tone, fa ra  a deţine pentru acesta 

autorizaţie taxi valabila , potrivit prevederilor alin.6 lit. (a), ori alta  autorizaţie valabila . 

7) (a) Autorizaţia de transport, eliberata  transportatorului de ca tre autoritatea de 

autorizare, este unica , netransmisibila  şi confera  transportatorului autorizat dreptul de a 

participa la procedura de atribuire î n gestiune de ca tre autoritatea respectiva  a executa rii 

serviciilor de transport î n regim de taxi sau  transport î n regim de î nchiriere. 

    (b)  Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la 

procedura de atribuire î n gestiune a executa rii unui serviciu de transport, prin care i se 

poate elibera ca te o copie conforma  a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul 

deţinut î n proprietate sau î n temeiul unui contract de leasing, pe care î l va utiliza î n 

transportul î n regim de taxi, pe baza contractului de atribuire î n gestiune. 

    (c) Autorizaţia taxi sau orice copie conforma  conţine denumirea localita ţii de autorizare, 

denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este î nregistrat la registrul comerţului, 

termenul la care expira  viza de valabilitate a autorizaţiei de transport, numa rul de 

circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberata  şi numa rul de ordine al acesteia, 

astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, pe 

tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare. 

    (d)  Autorizaţia taxi(conform Anexei 3A) sau orice copie conforma (conform Anexei 8) 

este unica  şi netransmisibila  de la un transportator autorizat la alt transportator sau 

persoana  fizica , intreprindere individuala, familiala, precum şi de la un autovehicul la altul. 

     (8) Transportatorul autorizat poate sa  î şi î nlocuiasca , la cerere, autovehiculul deţinut î n 

condiţiile art. 10 alin. (3), pentru care a obţinut o autorizaţie taxi sau o copie conforma , 

dupa  caz, cu un alt autovehicul deţinut î n aceleaşi condiţii, sau copie conforma respectiv, 

î n urma toarele cazuri: 
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    a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita  uzurii fizice, morale, deteriora rii sau 

furtului; 

    b) autovehiculul a fost casat; 

    c) autovehiculul a fost î nstra inat; 

    d) autovehiculul î nlocuitor are o vechime mai mica  şi obţine un punctaj superior pentru 

criteriile de departajare pe care le î ndeplineşte. 

 

    (9) Pe baza cererii de î nlocuire preva zute la alin. (8), autoritatea de autorizare va elibera 

o noua  autorizaţie taxi sau copie conforma , precum şi ecusoanele corespunza toare, cu 

respectarea prevederilor alin. (7) lit.(c) al prezentului articol.  

 

Sectiunea 2-Criterii de departajare 

Art.10 (1) Autoritatea de autorizare va deschide un Registru Special de atribuire a 

autorizaţiilor taxi, care se evidenţiază pe tipuri de servicii, şi va fi asigurat conform 

prevederilor art. 12 din Ordinul nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în 

regim de închiriere.  

(2) Autovehiculele deținute de către transportatorii autorizați pentru executarea 

serviciilor de transport în regim de taxi pot fi utilizate dacă pentru fiecare autovehicul s-a 

atribuit o autorizație taxi .  

(3) Copia conformă, ca document, este o copie a autorizaţiei de transport, în cazul 

efectuării serviciilor de transport în regim de taxi - autorizație taxi.  

Art. 11 (1) În cazul transportului de persoane în regim de taxi autorizaţia taxi se atribuie 

prima dată pentru o perioadă de 5 ani, cu următoarele condiţii obligatorii : 

 - autovehiculul respectiv să nu depăşească 5 ani de la anul fabricaţiei  

- să aibă culoarea alba integral  

- să dețină instalație pentru aer condiționat 

- minim 2 airbag-uri  

- dispozitiv de plată prin intermediul cardului, specificat în certificatul de agreare sau 

dovada existenței unui alt tip de dispozitiv  

- minim euro V  

(2) În cazul transportului de bunuri în regim de taxi, autorizaţia taxi se atribuie prima dată 

pentru o perioadă de 5 ani, cu condiţia ca autovehiculul respectiv să nu depăşească 10 ani 

de la anul fabricaţiei și să aibă culoarea alb integral.  

Art. 12 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în 

regim de taxi se realizează în următoarele etape:  

a) stabilirea numărului de autorizaţii taxi care vor fi atribuite, in orasul Alesd este de 15 şi 

vor conține și numărul de ordine stabilit în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor 

taxi ; 
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 b) depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea 

autorizaţiilor taxi;  

c) acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare tuturor 

autovehiculelor prezentate în declaraţia pe propria raspundere, depusă odată cu cererea 

de participare la procedura de atribuire; 

 d) stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit. c);  

e) întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), în ordinea descrescătoare a 

punctajelor totale obţinute conform prevederilor prevăzute la lit. d);  

f) atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazută la lit. e) care au 

obţinut punctajele totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora; 

g) dacă ultimul punctaj câstigător este obţinut de mai multe autovehicule decât numărul 

de autorizaţii taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui în funcție de capacitatea 

cilindrică cea mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă, vechimea 

autovehiculului de la data fabricației, clasificarea autovehiculului conform normelor de 

poluare Euro, în ordine descrescătoare. 

 Art. 13 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în 

regim de taxi se anunţă public la sediul Primăriei orasului Alesd şi în mijloacele de 

informare locale cu cel puţin 30 de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea 

cererilor de înscriere în procedură.  

(2) Anunţul public va cuprinde umătoarele date privind:  

(a) numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;  

(b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la 

procedură;  

(c) solicitanţii cuprinşi în listele de aşteptare;  

(d) documentele care trebuiesc depuse; 

               (e) data anunţării rezultatului atribuirii; 

                (f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi;  

               (g) criteriile de departajare şi punctajele care se acordă.  

Art. 14 (1) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei 

autorizaţii taxi numai dacă depune la autoritatea de autorizare o documentaţie ce trebuie 

să conţină: 

             a) cerere de participare la procedura de atribuire;  

            b) copia autorizaţiei de transport valabilă; •  

            c) cartea de identitate a autovehiculului sau declaraţia pe propria răspundere că va 

deţine, în termen de maximum 6 luni, autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul 

unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte 

fiecare pentru obţinerea punctajelor;  

 d) declaraţie pe proprie răspundere că respectă prevederile art. 19 alin.(1)  

e) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare 

autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu 
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deţine autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevazute la lit. c). 

Documentele se vor prezenta în original și se vor depune în copie, după caz.  

(2)Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul 

desemnat al autoritătii de autorizare din cadrul Primăriei orasului Alesd. 

(3) Dosarele întocmite conform alin. (1) vor fi depuse la sediul autorității de autorizare din 

cadrul Primăriei orasului Alesd. 

 Art. 15 (1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în 

regim de taxi, constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de 

departajare prevăzute la alin. (5), pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe 

propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile 

legii şi ale prezentului regulament, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au 

obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de 

autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.  

(2) În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu 

autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, 

acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% 

din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător 

pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform 

prevederilor legii şi ale prezentului regulament.  

(3) Dacă în termen de maxim 6 luni de la data atribuirii autorizațiilor transportatorul 

autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute 

sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste 

autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.  

(4) În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi transport bunuri stabilit a se atribui nu 

se epuizează, în ultimele 10 zile calendaristice ale fiecărei luni, transportatorii autorizați 

se pot înscrie în lista de așteptare prin depunerea unei cereri însoțită de o documentație 

ce trebuie să conțină:  

a) autorizația de transport  

b) cartea de identitate a autovehiculului sau declaraţie pe proprie răspundere că are 

capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, însoţită de scrisoare 

de garanţie în cuantum de 5% din valoare pentru fiecare autovehicul astfel declarat; 

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

dovada îndeplinirii acestor criterii; După expirarea perioadei de depunere a cererilor, se 

va afişa lista cu transportatorii înscrişi în listele de aşteptare şi care au fost agreaţi în 

vederea autorizării în funcţie de punctajul cumulat. În intervalul de 10 zile de la afişarea 

listelor se vor primi şi analiza eventualele sesizări, după soluţionarea acestora (sau după 

expirarea termenului, dacă nu s-au înregistrat sesizări) urmând a se atribui autorizaţiile 

taxi disponibile, prin încheierea unui proces verbal.  

(5) Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte după următoarele criterii :  

A) Vechimea autovehiculului de la anul fabricaţiei: 
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 a) până la 1 an – 20 puncte  

b) între 1 şi 2 ani – 18 puncte  

c) între 2 şi 3 ani – 16 puncte  

d) între 3 şi 4 ani – 14 puncte  

e) între 4 şi 5 ani – 12 puncte 

B) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: 

 a) electric sau hibrid- 20 puncte 

 b) euro VI - 8 puncte 

 c) euro V – 0 puncte 

 C) Volum portbagaj util autovehicul:  

a) peste 400 dm³ - 6 puncte  

b) între 300 – 400 dm³ - 3 puncte  

c) sub 300 dm³ – 0 puncte  

D) Echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat: 

aer condiţionat – 10 puncte  

E) Gradul de protecţie al pasagerilor: 

 a) peste 4 airbaguri – 10 puncte  

b) între 3 şi 4 airbaguri – 5 puncte  

c) 2 airbaguri – 0 puncte 

 F) Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport în 

regim de taxi: - se acordă 5 puncte pentru fiecare an de activitate, autorizat  

G) Forma de deţinere asupra vehiculelor :  

a) proprietate - 2 puncte  

b) leasing – 2 puncte  

H) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore 

pe zi lucrătoare: 

 a) da – 2 puncte  

b) nu – 1 punct 

I) Dotări suplimentare ale vehiculului:  

1. dispozitiv GPS monitorizare – 5 puncte  

2. perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi – 10 puncte 

 3. dispozitiv fix/electronic de înregistrare a precizărilor făcute de client – 5 puncte  

(6) Elementele prevăzute la alin. (5) lit. C), D), E) şi I) precum şi culoarea autovehiculului 

se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul certificatului de agreare. În cazul în care 

aceste date nu sunt identice cu cele prezentate în declaraţia pe proprie răspundere 

atribuirea autorizaţiei taxi va fi anulată.  

(7) Când un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, când 

acestea se retrag sau când se majorează numărul lor în condiţiile legii, autoritatea de 

autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de 

aşteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (1). 
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ART.16 (1) Transportul î n regim de taxi este serviciul de transport public de persoane, bunuri 

sau ma rfuri asigurat contra cost, pe baza  de bon client, şi realizat î n condiţiile prezentei legi. 

    (2) Transportul î n regim de î nchiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat 

contra cost, pe baza  de contract, achitat integral şi realizat î n condiţiile prezentei legi. 

    (3) Transportul î n regim de taxi sau transportul î n regim de î nchiriere se realizeaza  numai cu 

autovehicule deţinute de ca tre transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau î n temeiul 

unui contract de leasing. 

    (4) Transportatorul autorizat, persoana  fizica , poate executa transport î n regim de taxi cu un 

singur autovehicul deţinut, î n condiţiile alin. (3), de ca tre acesta sau de ca tre soţul/soţia 

acestuia, dupa  caz. 

    (5) Transportatorul autorizat, î ntreprindere individuala  sau intreprindere familiala , poate 

executa transport î n regim de taxi, utiliza nd un numa r de autovehicule, deţinute î n condiţiile 

alin. (3) de ca tre membrii î ntreprinderii, cel mult egal cu numa rul membrilor care practica  

taximetria, deţina tori ai unui certificat de atestare a prega tirii profesionale. 

    (6) Un transportator autorizat, persoana  juridica , executa  un  transport î n regim de î nchiriere 

atunci ca nd pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conduca tor auto, pe baza  de contract. 

    (7) Un operator economic executa  un serviciu de î nchiriere de autoturisme atunci ca nd pune 

la dispoziţia clientului un autoturism fa ra  conduca tor auto, pe baza  de contract. 

 

 

ART.17Pentru a putea practica transportul de persoane î n regim de taxi sau transportul î n 

regim de î nchiriere, conduca torul auto trebuie sa  î ndeplineasca  cumulativ urma toarele condiţii: 

 

    a) sa  aiba  permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani; 

    b) sa  deţina  certificat de atestare profesionala  valabil; 

    c) sa  fie apt din punct de vedere medical şi psihologic; 

    d) sa  aiba  va rsta minima  de 21 de ani. 

    e) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la: 

    -  infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice; 

    –  infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri; 

    –  infracţiuni contra vieţii, sa na ta ţii şi integrita ţii corporale; 

    –  infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; 

    –  infracţiuni contra liberta ţii şi integrita ţii sexuale; 

    –  infracţiuni contra patrimoniului; 

ART.18 (1)Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă 

nedeterminată, cu viza obligatorie la 5 ani, acordată în urma susţinerii testului-grilă 

      (2) Certificatul de atestare a prega tirii profesionale este valabil î n condiţiile î n care este vizat 

la termen şi conduca torul auto face dovada ca  este apt din punct de vedere medical şi psihologic 

pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunza tor. 
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ART.19 (1)Autorizaţia taxi sau orice alta  copie conforma  a autorizaţiei de transport se ga seşte 

obligatoriu la bordul autovehiculului şi este valabila  numai î n prezenţa ecusoanelor şi a 

urma toarelor documente, dupa  caz: 

 

    a) certificatul de î nmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnica  periodica  

valabila ; 

    b) copia certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului î n cazul transportului î n 

regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentanţele sale; 

    c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a ma rfurilor transportate, pentru riscurile 

ce cad î n sarcina transportatorului autorizat; 

    d) asigurarea obligatorie de ra spundere civila  auto; 

    e) certificatul de atestare profesionala  a conduca torului auto, î n cazul transportului de 

persoane; 

    f) copia buletinului de verificare metrologica  a taximetrului aparatului de taxat; 

    g) copia contractului cu dispeceratul taxi, î n cazul î n care taxiul trebuie sa  fie dotat, conform 

prevederilor prezentei legi, cu staţie radio emisie-recepţie şi este arondat unui dispecerat taxi; 

    h) alte documente stabilite prin prezenta lege. 

 

(2) a)Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele preva zute la alin. (1), la controlul 

efectuat de autorita ţile abilitate, impune reţinerea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme a 

autorizaţiei de transport, dupa  caz, comunica ndu-se imediat aceasta  ma sura  ca tre managerul 

de transport î n regim de taxi şi î nchiriere de ca tre reprezentantul autorita ţii care realizeaza  

controlul, pa na  ca nd se face dovada existenţei şi valabilita ţii documentelor respective. 

b)I n cazul imposibilita ţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau 

valabilita ţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, î n maximum 30 de zile, 

autorizaţia taxi sau copia conforma  respectiva  se retrage, odata  cu ecusoanele. 

Autorizaţia taxi sau copia conformă retrasă se va atribui altui transportator autorizat, în 

procedura de atribuire prevăzută de lege. 

 

SECTIUNEA 1 - TAXI 

ART.20  

(1)Taxiurile au acces î n condiţii egale şi nediscriminatorii î n locurile de aşteptare a 

clienţilor, î n limita locurilor vacante. 

    (2) Accesul î n locurile de aşteptare a clienţilor in Orasului Alesd este gratuit. 

    (3) I n lipsa locurilor de aşteptare a clienţilor, taxiurile pot staţiona numai î n locurile permise 

pentru autovehicule. 

    (4) Pentru î mbarcarea sau debarcarea unui client, taxiurile pot opri şi pe drumurile publice 

cu restricţii privind oprirea, cu excepţia locurilor periculoase, cu condiţia sa  nu fie perturbata  

circulaţia prin aceasta  manevra . 
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    (5) I n locurile de aşteptare, taxiurile pot fi angajate de ca tre clienţi dupa  principiul <<primul 

sosit, primul plecat>>. 

    (6) Se interzice taxiurilor sa  efectueze transport public de persoane î n regim de taxi sau sa  

staţioneze î n vederea efectua rii î n mod permanent a unor astfel de transporturi î n interiorul 

unei localita ţi, alta deca t localitatea de autorizare*). 

     (7) Este interzis ca un transportator autorizat î n regim de taxi sa  deţina  poziţia de monopol 

î ntr-o staţie de aşteptare a clienţilor care are caracterul unui loc public. 

    (8) Locurile de aşteptare clienţi pentru taxiurile autorizate,  pe raza oraşului Aleşd, sunt 

prevazute in Anexa 6 la prezentul regulament 

(9)    Se interzice transportul pe o singura  cursa  a mai mult de un client 

(10) Este interzis transportul persoanelor î n regim de taxi pe trasee fixe, prestabilite de 

taximetrist, care depa şesc localitatea de autorizare. 

  

ART.21 Poziţiile de operare autorizate ale taxiului sunt următoarele: 

A) poziţia <Liber> - este aprinsă permanent lampa de culoare verde din lampa taxi. În 

această poziţie vor fi şterse şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei 

călătorii de pe afişajul client; 

B) poziţia <Ocupat> - este aprinsă permanent lampa de culoare roşie din lampa taxi; 

C) poziţia <Plată> - la trecerea în această poziţie se stinge lampa roşie, se aprinde lampa 

verde, iar afişajul client indică suma finală ce trebuie plătită de client. Din poziţia <Plată> 

nu se poate trece în poziţia <Ocupat> sau <Liber> decât după  emiterea bonului client 

de aparatul de taxat; 

ART.22 I n cazul î n care taxiul este folosit de transportatorul autorizat sau de taximetrist î n alte 

scopuri deca t transportul î n regim de taxi, se instituie poziţia de operare <<Privat>>, caz î n care 

autovehiculul poate circula numai cu aparatul de taxat î n poziţia <<Liber>> şi lampa taxi scoasa  

de pe cupola . 

ART.23     (1) Pe portierele din faţa  ale taxiului se aplica  î nscrisuri privind valorile tarifelor de 

distanţa  (lei/km), practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, ale ca ror modele şi dimensiuni 

vor fi stabilite prin hota ra re a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti, dupa  caz, astfel î nca t acestea sa  fie vizibile de la minimum 5 metri. 

    (2) Taxiul trebuie sa  aiba  afişat î n interior, la loc vizibil, o lista  care sa  poata  fi consultata  de 

ca tre client, cuprinza nd titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţa , de staţionare şi 

de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purta nd ştampila prima riei localita ţii de 

autorizare, precum şi un ecuson cuprinza nd numele şi fotografia conduca torului auto. 

    (3) Cu excepţia î nscrisurilor sau a simbolurilor realizate î n condiţiile preva zute la art. 43 alin. 

(1), se interzice aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie a altor î nscrisuri şi/sau 

î nsemne deca t a celor aprobate prin prezenta lege. 

(4) Se interzice amplasarea î n interiorul şi/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu deţine, 

dupa  caz, autorizaţia taxi ori copia conforma  valabila , a î nsemnelor, a î nscrisurilor, a dota rilor 

şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate sa  execute transport public î n regim de taxi 
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sau î n regim de î nchiriere. 

 

Art 24(1)Orice persoana  are acces egal şi nediscriminatoriu î n angajarea serviciilor unui taxi 

aflat î n poziţia <<Liber>>, staţionar sau î n mişcare. 

    (2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat î n mişcare î n poziţia <<Liber>> se poate realiza de 

ca tre client semnaliza nd vizibil. 

    (3) Angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace. 

    (4) Pentru angajarea sau realizarea transportului persoanelor cu handicap locomotor, cu 

copii sub 2 ani, al persoanelor bolnave sau aflate î n imposibilitatea de a se deplasa, taxiul poate 

opri şi circula  î n regim special î n zone unde circulaţia este restricţionata , fa ra  a afecta siguranţa 

celorlalţi participanţi la trafic. 

     (5) Deplasarea taxiului de la locul î n care taximetristul primeşte comanda prin dispecer sau 

telefon şi pa na  la locul prelua rii clientului, precum şi deplasarea fa ra  client î n timpul 

programului se fac î n poziţia Liber. 

(6) Timpul î n care se desfa şoara  o cursa , este cel cuprins î ntre momentul î nceperii cursei şi 

momentul finaliza rii acesteia 

(7) Momentul î nceperii cursei este acela î n care î ntre client şi taximetrist s-a convenit 

executarea acesteia şi coincide cu momentul trecerii de la poziţia <Liber> la poziţia <Ocupat>. 

(8) Momentul finaliza rii cursei taxiului este acela al elibera rii sale la destinaţie de ca tre  client, 

care coincide cu trecerea de la poziţia <Ocupat> la poziţia <Liber>, dupa  emiterea bonului client 

de ca tre  aparatul de taxat î n poziţia <Plata >. 

(9) Daca  taxiul nu î ncepe deplasarea de la trecerea aparatului de taxat î n poziţia <Ocupat>, 

acesta va trebui sa  î nceapa  î nregistrarea î n regim de staţionare la dispoziţia clientului, dupa  

afişarea tarifului de pornire. 

(10) I n cazul angaja rii taxiului printr-un dispecer, locul şi momentul î nceperii cursei sunt locul 

şi momentul prelua rii clientului. 

 

ART.25 (1) Pentru taxiul destinat transportului de persoane trebuie ca autoturismul agreat sa  

fie dotat cu portiere de acces şi evacuare î n dreptul fieca rei banchete sau scaun pentru clienţi, 

dupa  caz, precum şi cu spaţiu corespunza tor transportului bagajelor de ma na  şi nu poate 

transporta mai mult de 4 persoane î n afara conduca torului auto. 

      (2)Pentru transportul de ma rfuri sau bunuri î n regim de taxi, autovehiculul, cu sau fa ra  

remorca , trebuie sa  fie destinat acestui scop şi sa  nu depa şeasca  3,5 tone masa totala  maxima  

autorizata . 

(3) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri î n regim de taxi acestea: 

    a) sunt dotate ava nd aparat de taxat î n stare de funcţionare, cu taximetrul care respecta  

prevederile legilor î n vigoare şi cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform 

prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei de urgenţa  a Guvernului nr. 28/1999 privind 

obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata , cu 

modifica rile ulterioare; 
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    b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu staţii radio de emisie-recepţie sau cu telefoane 

mobile, dupa  caz, î n stare de funcţionare; 

    c) sunt dotate cu lampa  taxi î n stare de funcţionare, conform prevederilor prezentei legi, 

omologata  de ca tre R.A.R.; 

    d) aparatul de taxat intra  î n funcţiune doar î n momentul î n care a fost activat de dispozitivul 

de comanda  fixat î n una dintre poziţiile de operare autorizate; 

    e) autoturismul, respectiv autovehiculul, are î nsemnele, î nscrisurile, elementele de culoare 

ale caroseriei şi dota rile stabilite conform prevederilor prezentei legi. 

(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a fi agreate pentru transportul de 

persoane sau bunuri î n regim de taxi. 

ART.26 AGREARE AUTOVEHICULE TAXI  

(1)Certificatul de agreare se elibereaza , la cerere, pentru autovehiculele taxi de ca tre R.A.R., prin 

reprezentanţele sale, pentru o perioada  de 10 ani şi este valabil prin vizarea anuala  a 

certificatului de agreare, cu ocazia realiza rii inspecţiei tehnice periodice obligatorii, conform 

reglementa rilor î n vigoare. 

    (2) Viza anuala  a certificatului de agreare se acorda  la staţiile de inspecţie tehnica  din 

structura reprezentanţelor R.A.R., pe baza reglementa rilor existente, la care se adauga  normele 

privind verificarea î ndeplinirii condiţiilor tehnice impuse la obţinerea certificatului de agreare. 

    (3) I n cazul deţinerii autovehiculului î n temeiul unui contract de leasing, certificatul de 

agreare obţinut î şi menţine valabilitatea şi î n cazul î n care utilizatorul devine proprietar, cu 

modifica rile care se impun conform prevederilor legale. 

(4)Taxiul trebuie sa  ofere î n exterior, prin î nsemne, î nscrisuri, elemente de caroserie de culoare 

stabilita  şi dota ri, vizibile de la distanţa , informaţii privind tarifele de transport aplicate, 

necesare ata t clientului potenţial, ca t şi organelor de control şi supraveghere autorizate. 

    (5) Linia mediana  orizontala  a caroseriei, de regula  sub nivelul geamului, va fi marcata  pe 

pa rţile laterale de o banda  dubla  de carouri tip şah, de culori alternative alb şi negru, de 

dimensiuni 3 x 3 cm la autoturisme şi 5 x 5 cm la celelalte vehicule. 

    (6) Pentru personalizarea autovehiculului taxi î n trafic, caroseria acestuia, î n totalitate sau 

cel puţin î ncepa nd cu partea de deasupra benzii duble tip şah, va avea culoarea alba. 

    (7) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe portierele cabinei, î n cazul transportului de 

ma rfuri sau bunuri, se va aplica ca te un ecuson, definit la art. 5 alin. (k), pentru î ntreaga 

perioada  de valabilitate a autorizaţiei taxi. Aceasta  prevedere nu se aplica  la prima agreare a 

autovehiculului. 

    (8) Dotarea exterioara  a taxiului consta  î ntr-o lampa  taxi, de culoare galbena , cu î nscrisul 

TAXI pe faţa  şi spate, aprinsa  permanent î n timpul programului de lucru şi care conţine doua  

la mpi suplimentare, de culori diferite, a ca ror semnificaţie, va zute din faţa , este urma toarea: 

 

    a) î n sta nga, o lampa  de culoare roşie care, atunci ca nd este aprinsa , indica  poziţia 

<<Ocupat>> a taxiului, respectiv exista  comanda  client şi prestaţia se tarifeaza ; 

    b) î n dreapta, o lampa  de culoare verde care, atunci ca nd este aprinsa , indica  poziţia 
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<<Liber>> a taxiului, respectiv nu exista  comanda  client. 

 

    (9) I n cazul taxiurilor aparţina nd transportatorului autorizat, lampa taxi poate fi astfel 

dimensionata  î nca t pe pa rţile laterale, opţional, sa  se poata  î nscrie vizibil datele de identificare 

ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt î nregistrate la registrul comerţului, şi 

numa rul de apel telefonic al dispeceratului taxi care î l deserveşte. 

    (10) Modelul la mpii taxi va fi omologat de R.A.R. 

 

ART.27 Acelaşi autovehicul nu poate fi autorizat î n aceeaşi perioada  ca autovehicul destinat 

transportului î n regim de taxi, transportului î n regim de î nchiriere sau ca autovehicul pentru 

şcoala . 

 

ART.28 Orice î nscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioara  a taxiului, care reprezinta  

publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fa ra  avizul administraţiei publice locale 

Alesd şi nu vor fi admise daca  afecteaza  î nscrisurile şi î nsemnele de pe taxi preva zute de lege. 

 

ART.29 APARATUL DE TAXAT 

(1)Este interzisa  efectuarea unui transport î n regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa 

taxi scoasa  din funcţiune sau fa ra  a elibera bonul client la finalul cursei. 

(2) I n situaţia funcţiona rii taxiului cu mai multi şoferi alternativ, î n cadrul unui program zilnic 

de lucru, fiecare şofer î ncepe activitatea prin accesarea identita ţii sale î n programul aparatului 

de taxat, prin introducerea unei chei electronice, prin intermediul ca reia se poate executa şi 

controlul asupra activita ţii depuse de acesta. 

(3)Aparatul de taxat trebuie sa  î ndeplineasca  urma toarele cerinţe: 

 

    a) sa  furnizeze informaţii reale şi autentice privind serviciile de transport î n regim de taxi 

efectuate la nivelul unei perioade de lucru de 24 de ore şi pe o perioada  mai lunga , prin citirea 

memoriei fiscale; 

    b) sa  asigure, prin intermediul tastaturii imprimantei sau al cheii electronice, accesul la datele 

privind serviciile prestate; 

    c) sa  asigure posibilitatea de a controla suma de control a programului, buna funcţionare a 

memoriei electronice fiscale şi a funcţiilor asociate; 

    d) sa  asigure accesul la regimul de lucru <<programare>>, numai dupa  î ndepa rtarea sigiliului 

fiscal aplicat aparatului de marcat electronic fiscal; 

    e) sa  asigure prin programare posibilitatea de a lucra cu doua  tarife, tarif de zi î ntre orele 

6,00-22,00 şi tarif de noapte î ntre orele 22,00-6,00, î n transportul de persoane; 

    f) sa  asigure ca  viteza de comutare sa  fie de 10 km /ora ; 

    g) sa  tipa reasca  bonul client cu datele preva zute la art. 30; 

    h) sa  tipa reasca  raportul conduca torului auto, raportul fiscal de î nchidere zilnica , raportul 

memoriei fiscale sau sa  permita  citirea î nregistra rilor din memoria electronica  fiscala  prin 
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intermediul cheii electronice; 

    i) sa  introduca  î n memoria fiscala  datele preva zute de normele legale î n vigoare, precum şi 

urma toarele date: 

 

    1. numa rul de î nmatriculare al autovehiculului taxi; 

    2. setul de tarife de lucru şi modifica rile acestora; 

    3. constanta K a taximetrului; 

    4. numa rul şi data fieca rui raport de î nchidere zilnica , ce va cuprinde minimum urma toarele 

informaţii: 

 

    -  parcursul total î n km; 

    –  parcursul total cu ca la tori î n km; 

    –  valoarea totala  î ncasata ; 

    –  valoarea TVA; 

    –  numa rul fieca rei curse efectuate; 

 

    5. numerele de telefon şi fax ale transportatorului autorizat; 

    6. data, ora şi minutul introducerii î n exploatare; 

    7. componentele antetului; 

    8. timpul efectiv lucrat, din care timpul de noapte efectiv lucrat. 

 

    ART. 30 

    Bonul client trebuie sa  conţina  elementele precizate î n normele legale î n vigoare, precum şi 

urma toarele elemente: 

 

    a) numerele de telefon şi fax ale operatorului de transport; 

    b) numa rul bonului client, data şi ora; 

    c) codul fiscal al transportatorului autorizat; 

    d) numa rul cursei; 

    e) numele taximetristului; 

    f) numa rul de î nmatriculare al autovehiculului taxi şi numa rul autorizaţiei taxi; 

    g) tariful de pornire; 

    h) tariful de distanţa  (lei/km); 

    i) distanţa parcursa  (km); 

    j) tariful de staţionare (lei/ora ); 

    k) durata staţiona rii, care include şi durata de circulaţie sub viteza de comutare; 

    l) durata cursei; 

    m) tariful pentru î nca rcare/desca rcare, daca  este cazul; 

    n) preţul total al serviciului; 

    o) valoarea şi cota TVA aferenta . 
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ART.31 PREŢURI ŞI TARIFE PRIVIND TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI 

 

Calculul preţului transportului î n regim de taxi poate fi realizat î n unul dintre urma toarele 

moduri: 

 

    a) modul de calcul normal <<S>> - aplicarea simpla  a tarifului este calculul preţului şi se 

bazeaza  pe aplicarea tarifului orar (lei/ora ), la rularea sub viteza de comutare, şi a tarifului de 

distanţa  (lei/km), la rularea cu o viteza  mai mare deca t viteza de comutare; 

    b) modul de calcul normal <<D>>-aplicarea dubla  a tarifului este calculul preţului şi se 

bazeaza  pe aplicarea simultana  a tarifului orar şi a tarifului de distanţa , pe tot parcursul 

ca la toriei. 

 

ART. 32    Preţul total al unui transport î n regim de taxi se compune din urma toarele elemente: 

    a) î n cazul transportului de persoane: 

 

    1. tariful de pornire; 

    2. preţul calculat prin modul normal de calcul <<S>>, pentru distanţa parcursa  cu viteza  peste 

viteza de comutare şi pentru timpul consumat î n staţiona ri la dispoziţia clientului sau î n 

parcurgerea unor distanţe sub viteza de comutare; 

 

    b) î n cazul transportului de ma rfuri sau bunuri sunt posibile doua  variante: 

 

    1. o varianta  aplicabila  la toate taxiurile la care preţul total calculat la lit. a) se suplimenteaza , 

daca  este cazul, cu preţul privind prestaţia efectuata  de taximetrist pentru manipularea 

ma rfurilor sau a bunurilor transportate şi se introduce de ca tre taximetrist prin tastarea 

numerica  programabila  existenta , î n funcţie de tariful pentru manipulare stabilit, şi se adauga  

prin acţionarea tastaturii respective. Preţul suplimentar este exclus din suma de plata  afişata  

de taximetru. Valoarea sumei de plata , care include preţul suplimentar şi care se rega seşte pe 

bonul client, poate fi afişata  temporar pe afişajul client; 

    2. o varianta  aplicabila  opţional pentru taxiuri a ca ror sarcina  utila  maxima  autorizata  

depa şeşte o tona , pentru care preţul total se determina  prin modul de calcul normal <<D>> - 

aplicarea dubla  a tarifului, la care se poate ada uga, î n condiţiile precizate la lit. a), preţul 

suplimentar î n funcţie de tariful pentru prestaţiile de î nca rcare/desca rcare, executate de 

taximetrist. Tarifele suplimentare vor fi precizate î n lista cuprinza nd tarifele, afişata  obligatoriu 

la bordul autovehiculului. 

 

ART.33 

(1) Regulile generale privind modul de stabilire a preţurilor prestaţiei şi a tarifelor sunt 

urma toarele: 
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    a)Tarifului de distanţa  maximal unic, pentru serviciile de transport public local de persoane 

î n regim de taxi pe timp de zi,in oras ul Ales d se stabileşte la valoarea de 2,90 lei/km, inclusiv 

TVA.  

  (b)Tariful de distanţă pe timp de noapte nu va fi mai mic decât tariful de distanţă pe timp de 
zi şi nu poate fi mai mare cu mai mult de 50% faţă de tariful de distanţă maximal unic pe timp 
de zi.  
(c)Tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă maximal unic aprobat.Tariful orar de 
staţionare exprimat în lei/oră se va determina astfel încât raportul dintre acesta şi tariful de 
distanţă maximal unic, exprimat în lei/km să fie egal cu 10, care este valoarea limită a vitezei 
de comutare, exprimată în Km/oră.  
(d)Tarifele utilizate pe timp de zi şi pe timp de noapte, de către transportatorii autorizaţi, care 
efectuează transport public local de persoane în regim de taxi, vor fi aplicate pe portierele din 
faţă ale taxiurilor, prin înscrisuri având dimensiuni, astfel încât să fie vizibile de la distanţa de 
minim 5 metri 
 

SECTIUNEA 2 - Executarea transportului de persoane în regim de închiriere a 

autoturismului 

    

 ART. 34    (1)  Transportul î n regim de î nchiriere este serviciul de transport de persoane 

executat cu un autoturism cu conduca tor auto, pus la dispoziţia clientului pe baza  de contract 

pentru efectuarea serviciului, tarifat pe ora  sau pe zi, cu plata anticipata  a prestaţiei contractate, 

pe baza  de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul î n regim de î nchiriere se 

realizeaza  pe orice traseu, la cererea expresa  a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului 

î n localitatea de autorizare dupa  efectuarea transportului respectiv, conform contractului. 

Conduca torul auto trebuie sa  deţina  certificatul de atestare a prega tirii profesionale şi sa  fie 

angajat al transportatorului autorizat. 

    (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de î nchiriere de 

autoturisme fa ra  conduca tor auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe baza  de contract. 

    (3) Serviciul de î nchiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de ca tre orice 

operator economic î nregistrat la registrul comerţului î n condiţiile legii, pe baza certificatului de 

î nmatriculare emis de acesta. 

    (4) I n cazul executa rii serviciului de î nchiriere de autoturisme, clienţii suporta , î n afara 

contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, inclusiv 

costul asigura rii pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze imputabile 

clientului. 

    (5) I n cazul executa rii serviciului de î nchiriere de autoturisme, transportatorul autorizat sau 

operatorul economic, dupa  caz, nu poate î nchiria autoturismul daca  clientul nu face dovada ca  

deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce autoturismul respectiv. 

I nchirierea autoturismului fa ra  conduca tor auto se va menţiona expres î n contractul de 

î nchiriere, care trebuie sa  conţina  şi prevederi privind obligaţiile clientului privind restituirea 

vehiculului. 
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    (6) Pentru executarea  transportului î n regim de î nchiriere, la bordul autoturismului trebuie 

sa  existe: 

    a) copia conforma  a autorizaţiei de transport î n regim de î nchiriere, care este valabila  î n 

prezenţa documentelor menţionate la art. 19 alin. (1) lit. a), c), d) şi e); 

    b) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipata  a î ntregului transport 

contractat; 

    c) contractul î ncheiat î ntre transportatorul autorizat şi client; 

    d) documentele stabilite conform legislaţiei î n vigoare privind circulaţia rutiera . 

    (7)  Pentru executarea serviciului de î nchiriere de autoturisme, la bordul autoturismului 

trebuie sa  existe urma toarele documente sau î nsemne, respectiv: 

    a) certificatul de î nmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnica  periodica  

valabila ; 

    b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad î n sarcina 

transportatorului autorizat; 

    c) asigurarea obligatorie de ra spundere civila  auto; 

    d) contractul de î nchiriere a autoturismului şi documentele de plata  anticipata  a serviciului. 

    (8) La efectuarea controlului, î n cazul lipsei documentelor sau î nsemnelor preva zute, se 

aplica  prevederile art. 19. 

    (9) Este interzis a se executa transport î n regim de taxi cu autoturisme destinate 

transportului î n regim de î nchiriere; acestea nu trebuie sa  aiba  î n dotare aparate de taxat sau 

staţii radio de emisie-recepţie şi sa  nu aiba  î nscrisuri, î nsemne, dota ri şi accesorii stabilite 

pentru taxiuri, conform prevederilor prezentei legi. 

    (10) Autoturismele utilizate î n efectuarea  transportului î n regim de î nchiriere sau î n 

efectuarea serviciului de î nchiriere de autoturisme trebuie sa  aiba  ataşate, vizibil, pe colţul 

sta nga jos al parbrizelor faţa  şi spate, ca te un ecuson realizat şi eliberat î n condiţiile  art. 5 alin. 

(k), pentru î ntreaga perioada  de valabilitate a copiei conforme. 

    (11) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, dupa  caz, sunt obligaţi ca, pe 

cheltuiala  proprie, sa  asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta î n timpul 

transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului economic sau, 

dupa  caz, conduca torului autovehiculului. 

 

CAPITOLUL 3 OBLIGAŢII  ŞI INTERDICŢII 

 

ART. 35 Pe teritoriul  oraşului Aleşd este interzisa : 

1. preluarea de clienţi de ca tre  transportatorii autorizaţi de alta  autoritate de autorizare 

deca t cea oraşului Aleşd, î n vederea efectua rii de curse taxi 

2. staţionarea autovehiculelor autorizate taxi de alta  autoritate de autorizare deca t cea a  

oraşului Aleşd 

ART 36 Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi sunt urma toarele: 
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    a) sa  asigure executarea serviciilor de transport î n regim de taxi î n condiţii de legalitate, 

siguranţa  şi calitate; 

    b) sa  nu execute alte categorii de transporturi publice deca t î n regim de taxi, cu taxiuri agreate 

şi ava nd î nsemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de prezenta lege; 

    c) sa  nu utilizeze ca taximetrişti conduca tori auto care nu deţin certificate de atestare a 

prega tirii profesionale şi care nu corespund prevederilor Standardului ocupaţional al 

taximetristului, î nregistra nd abateri grave î n cazierul de conduita  profesionala ; 

    d) sa  nu î ncredinţeze, sub nicio forma , conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza 

serviciul de transport contractat, altui taximetrist, î n cazul transportatorului autorizat care este 

persoana  fizica  sau î ntreprindere familiala ; 

    e) sa  asigure dispecerizarea activita ţii sau, dupa  caz, posibilitatea apela rii prin telefon mobil; 

    f) sa  asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigura rii lor, a 

ma rfurilor sau a bunurilor acestora pe toata  durata transportului; 

    g) sa  asigure posibilitatea ca taximetristul sa  poata  transmite la societate orice informaţie 

referitoare la î ntreruperea efectua rii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa 

transportului ori a sa personala ; 

    h) sa  anunţe autoritatea de poliţie, autoritatea fiscala , autoritatea de metrologie şi agenţia 

service de care depind, î n caz de furt sau dispariţie, î n orice mod, a aparatului de taxat sau a 

staţiei radio de emisie-recepţie de pe taxi; 

    i) sa  î nştiinţeze î n scris asociaţia din care face parte taximetristul î n lega tura  cu î ntreruperea 

contractului individual de munca  sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri 

disciplinare; 

    j) sa  prezinte î n termen aparatul de taxat, dupa  instalarea pe taxi, la prima verificare 

metrologica  a taximetrului, precum şi ulterior la termenele scadente; 

    k) sa  furnizeze, la solicitarea autorita ţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind 

activitatea de transport desfa şurata . 

l) Transportatorii autorizaţi care executa  servicii de transport î n regim de taxi vor utiliza 

serviciile unui dispecerat î n condiţiile prezentei legi, pe baza  de contract de dispecerizare, 

î ncheiat cu acesta î n condiţii nediscriminatorii 

m)Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizaţi, 

care î şi desfa şoara  activitatea î ntr-o localitate, cu excepţia localita ţilor unde s-au atribuit mai 

puţin de 100 de autorizaţii taxi, unde serviciul este opţional. 

  (n) I n cazurile exceptate preva zute la alin. (m), taxiurile vor fi dotate cu telefoane mobile, 

pentru preluarea comenzilor de la clienţi. Aceste taxiuri vor avea afişat î n exterior numa rul de 

telefon sau alte modalita ţi de apelare. 

 

ART. 37 Principalele obligaţii ale taximetriştilor sunt urma toarele: 

 

    a) sa  aiba  ţinuta  corespunza toare, un comportament civilizat şi preventiv î n relaţia cu clientul, 

respecta nd conduita de buna  practica , conform prevederilor Standardului ocupaţional al 
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taximetristului; 

    b) sa  deţina  certificatul de atestare a prega tirii profesionale valabil şi sa  î l prezinte la 

solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege; 

    c) sa  nu refuze clientul î n efectuarea unei curse î n interiorul localita ţii şi sa  respecte 

solicita rile legale ale acestuia; 

    d) sa  opreasca  pe traseu la semnul clientului, ca nd se afla  î n poziţia de operare <<Liber>>, cu 

excepţia cazului ca nd se deplaseaza  sa  preia un client la comanda dispecerului sau ca nd 

condiţiile de trafic nu permit aceasta  manevra ; 

    e) sa  elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza ca ruia va î ncasa contravaloarea prestaţiei 

efectuate; 

    f) sa  nu pretinda  ca plata  pentru prestaţia efectuata  deca t suma preva zuta  pe bonul client; 

    g) sa  nu implice taxiul î n mod deliberat, direct sau indirect, î n activita ţi cu caracter 

infracţional ori î n alte acte antisociale; 

    h) sa  anunţe organele de poliţie, î n cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment 

grav la care au participat sau au fost martori; 

    i) sa  nu angajeze transportul unui client aflat î n stare avansata  de ebrietate; 

    j) sa  transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu 

acesta; 

    k) sa  nu î ncarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat; 

    l) sa  asigure integritatea calitativa  şi cantitativa  a ma rfurilor sau bunurilor transportate, î n 

cazul î n care clientul nu le î nsoţeşte pe durata transportului; 

    m) sa  transporte bagajele clienţilor, î n cazul transportului de persoane, î n limitele spaţiului 

destinat pentru acestea, fa ra  perceperea de tarife suplimentare; 

    n) sa  prezinte informaţiile cerute sau sa  faciliteze accesul organelor de control î mputernicite 

la aparatul de taxat, pentru verificare; 

    o) sa  nu transporte bagaje sau bunuri care sa  nu permita  î nchiderea portbagajului, portierelor 

şi a geamurilor; 

    p) sa  nu execute activitatea de transport î n regim de taxi fa ra  a avea sigiliile corespunza toare 

la aparatul de taxat; 

    q) sa  nu transporte clienţi pe bancheta din faţa  deca t î n cazul î n care î i atenţioneaza  î n 

prealabil ca  au obligaţia sa  poarte centura de siguranţa ; 

    r) sa  nu execute activitate de transport î n regim de taxi fa ra  a avea aparatul de taxat şi lampa 

taxi î n funcţiune pentru poziţia de operare respectiva ; 

    s) sa  se supuna  controlului autorita ţilor abilitate şi sa  prezinte la control, î n timpul activita ţii, 

documentele preva zute de prezenta lege şi de legislaţia î n vigoare; 

    t) sa  poarte obligatoriu centura de siguranţa  ca nd circula  fa ra  client, î n restul cazurilor portul 

centurii fiind opţional; 

    u) sa  nu utilizeze staţia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata , care poate 

genera sau favoriza tulburarea ordinii publice; 

    v) sa  nu execute curse î n afara localita ţii de autorizare deca t î n condiţiile preva zute la art. 
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18*); 

    x) sa  nu fumeze şi sa  nu utilizeze mijloacele audio/video fa ra  acordul clientului. 

 

ART. 38 Principalele obligaţii ale clienţilor sunt urma toarele: 

 

    a) sa  achite preţul transportului executat; 

    b) sa  solicite, sa  preia şi sa  pa streze bonul client la cobora rea din taxi; 

    c) sa  nu pla teasca  serviciile pe care le-a realizat taximetristul deca t î n limita sumei totale 

preva zute î n bonul client; 

    d) sa  nu provoace sau sa  nu dezvolte sta ri conflictuale cu taximetristul î n timpul desfa şura rii 

cursei respective; 

    e) sa  nu oblige sau sa  nu impuna , sub orice modalitate, taximetristului sa  execute 

transporturile preva zute la alin. (2) lit. g); 

    f) sa  acorde sprijin taximetristului î n cazul agresa rii sau accidenta rii acestuia î n timpul 

efectua rii transportului, anunţa nd imediat organele de poliţie î n lega tura  cu aceste evenimente; 

    g) sa  sesizeze prima ria localita ţii de autorizare şi filiala judeţeana  a Autorita ţii Naţionale 

pentru Protecţia Consumatorilor, dupa  caz, î n lega tura  cu practici neconforme ale 

taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie 

solicitate; 

    h) sa  nu ocupe scaunul de la nga  taximetrist daca  nu poarta  centura de siguranţa . 

 

ART. 39 Principalele obligaţii ale dispeceratelor taxi sunt urma toarele: 

 

    a) dispeceratul trebuie sa  ţina  un registru special de evidenţa  a elementelor de identificare a 

tuturor staţiilor radio de emisie-recepţie, aflate î n dotarea taxiurilor deservite, numerelor de 

apel, denumirii transportatorului autorizat deservit, numa rului şi duratei de valabilitate ale 

autorizaţiei taxi; 

    b) sa  comunice, la solicitarea autorita ţilor de control abilitate, informaţiile solicitate privind 

utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi; 

    c) sa  nu deserveasca  taxiuri dotate cu staţii radio de emisie-recepţie deţinute ilicit sau 

autovehicule care executa  transport î n regim de î nchiriere; 

    d) dispeceratele sunt obligate ca î n momentul solicita rii serviciului de transport de ca tre un 

client, la cererea expresa  a acestuia, sa  î l informeze î n lega tura  cu tariful sau gama de tarife pe 

care le practica  taxiurile deservite şi sa  respecte preferinţa clientului; 

    e) sa  controleze respectarea de ca tre transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce deriva  din 

prevederile contractelor de dispecerizare î ncheiate cu aceştia; 

    f) sa  nu aplice practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi; 

    g) sa  nu aplice practici prin care sa  deţina  controlul asupra pieţei taximetriei, sa  provoace 

distorsiuni ale concurenţei sau sa  elimine concurenţa, precum şi practici monopoliste; 

    h) sa  dispecerizeze numai transportatorii autorizaţi care desfa şoara  serviciul de transport î n 
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regim de taxi î n aceeaşi localitate de autorizare 

   i) Contractele de dispecerat taxi î ncheiate cu transportatorii autorizaţi trebuie sa  conţina  

prevederi privind obligaţiile pa rţilor de a respecta reglementa rile privind calitatea şi legalitatea 

serviciului prestat, precum şi tarifele de distanţa  convenite a fi utilizate. 

   j) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport utiliza nd tarife unice 

sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel cum este preva zut î n contractul de 

dispecerizare. 

    k) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care î i deserveşte 

staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe baza  de contract de î nchiriere, 

î ncheiat î n condiţii nediscriminatorii 

l) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executata  numai pe raza localita ţii de autorizare de 

ca tre orice persoana  juridica , denumita  î n continuare dispecerat, autorizata  de autoritatea de 

autorizare, î n condiţiile prezentei legi. 
 
ART 40 Controlul  activităţii  de  transport în  regim  taxi 

(1)Pe toata  durata activita ţii taxiurile pot fi supuse controlului î n ceea ce priveşte respectarea 

prevederilor prezentei legi de ca tre reprezentanţii organelor de control autorizate, respectiv: 

 

    a) administraţia publica  locala ; 

    b) organele fiscale locale şi judeţene; 

    c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, precum şi din 

unita ţile sale teritoriale; 

    d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier. 

     e) Biroul Roma n de Metrologie Legala , prin reprezentanţele teritoriale; 

    f) structurile poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Roma ne; 

    g) Regia Autonoma  <<Registrul Auto Roma n>>, prin reprezentanţele teritoriale; 

    h) Autoritatea Naţionala  pentru Protecţia Consumatorilor, prin oficiile teritoriale; 

    i) inspectoratele teritoriale de munca . 

 

    (2) I n traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de ca tre reprezentanţii 

autorita ţilor menţionate la alin. (1) lit. a)-c), e), g) şi h), numai î mpreuna  cu poliţia rutiera . 

    (3) Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de 

reglementa rile specifice, emise de organismele preva zute la alin. (1), precum şi urma toarele: 

 

    a) controlul existenţei valabilita ţii şi utiliza rii autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, dupa  

caz, precum şi a ecusoanelor şi a celorlalte documente stabilite de prezenta lege; 

    b) controlul funcţiona rii aparatului de taxat şi al integrita ţii sigiliilor; 

    c) controlul corespondenţei dintre indicaţiile furnizate î n exterior de lampa taxi şi indicaţiile 

şi î nregistra rile aparatului de taxat; 

    d) controlul respecta rii prevederilor privind aplicarea tarifelor şi a nivelului acestora; 
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    e) momentul ca nd a fost desca rcat î n memorie ultimul raport fiscal de î nchidere zilnica  sau 

ultimul bon client; 

    f) daca  clienţii primesc bonul client şi daca  conţinutul acestuia este conform cu prevederile 

legii; 

    g) preluarea spre analiza  şi control a datelor din memoria fiscala . 

 

    (4) Controlul efectuat î n condiţiile alin. (1), î n timpul deplasa rii taxiului î n poziţia 

<<Ocupat>>, se efectueaza , de regula , î n caz de flagrant. 

CAPITOLUL 4 SIGURANŢA RUTIERĂ 

 

ART.41 În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii 

autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local în regim de taxi au obligaţia să 

adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale 

privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de 

transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei. 

 

ART.42 Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 

761/1999, actualizat, privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor 

care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările 

ulterioare 

ART.43 Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv 

activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 

761/1999, actualizat, privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor 

care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

ART.44 Atribuţiile şi responsabilităţile conducătorilor auto care desfăşoara transport de 

persoane, mărfuri sau bunuri în regim taxi, sau în regim de închiriere pe raza orasului Aleşd : 

1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică 

şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice 

2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi 

conduită preventivă 

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră; 

4. să respecte regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea şi fixarea 

mărfurilor transportate; 

5. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în 

ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la 

trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 

6. să respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnă conform reglementărilor 

legale în vigoare şi să utilizeze corect aparatul de taxat;  
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7. să nu intervină asupra aparatului de taxat sau a echipamentului de emisie-recepţie 

pentru scoaterea acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare; 

8. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport 

rutier pe care o execută. 

Art 45 (1)      Se consideră abateri grave de la conduită profesională acele 

comportamente care: 

a)  afectează substanţial calitatea şi siguranţa serviciului prestat; 

b)  vizează încălcarea legalităţii; 

c)  favorizează sau realizează evaziunea fiscală; 

d)  contorsionează sau elimină concurenţa; 

e)  instituie monopolul în piaţă sau manifestă tendinţe monopoliste, 

neconcurenţiale; 

(2)      Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizaţi                              

constau  în:         

a)  folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în 

autorizarea ori executarea serviciului respectiv; 

b)  practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; 

c)  încălcarea  metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru 

serviciile prestate; 

d)  încălcarea prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a 

serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului; 

e)  încălcarea prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, 

calitatea şi continuitatea serviciului; 

f)  încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia 

mediului; 

g)  încălcarea obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de taxat; 

h)  transmiterea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate 

de către  alte persoane juridice sau fizice; 

i)  utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a 

staţiilor radio procurate nelegal; 

j)  folosirea taximetriştilor care nu deţin atestat profesional sau al căror atestat 

are valabilitatea depăşită, precum şi a taximetristilor al căror cazier de 

conduită profesională conţine abateri grave; 

k)  încălcarea repetată a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de 

autorizare la a cărei bază de date este arondat taximetristul în legatură cu 

încetarea contractului individual de muncă sau în legatură cu sancţiunile 

disciplinare pe care le-a aplicat acestuia, precum şi de a solicita 

taximetristului cazierul de conduită profesională înainte de a-l utiliza; 

l)  persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin 

hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă şi irevocabilă; 
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m)  persoana desemnată nu deţine în evidenţă cazierul de conduită profesională 

pentru fiecare taximetrist utilizat; 

n)  nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor realizate din sumele 

încasate din prestaţiile realizate, conform datelor furnizate de rapoartele de 

încheiere zilnică, de rapoartele memoriei fiscale ori de alte documente, după 

caz. 

(3)       Abaterile grave de la conduita profesională a taximetristilor sunt: 

a)  încălcarea repetată a obligaţiilor pe care le au în relaţiile cu clienţii şi cu 

autorităţile competente de control; 

b)  încălcarea repetată a obligaţiei de a pretinde de la client contravaloarea 

serviciului, fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum şi 

a obligaţiei de a emite şi elibera bonul pentru client; 

c)  încălcarea interdicţiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în 

acţiuni cu caracter infracţional ori antisocial; 

d)  încălcări repetate ale interdicţiei de a realiza intervenţii asupra regimului 

de operare a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în 

taximetru şi memoria fiscală a parametrilor serviciului, în scopul creşterii 

sumei de încasat sau al ştergerii înregistrării în memoria fiscală; 

e)  refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a 

clientului; 

f)  încălcarea repetată a obligaţiei de a nu scoate din funcţiune aparatul de taxat 

în timpul executării unei curse; 

g)  utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel 

fiscalizat pe autoturismul respectiv; 

h)  încălcarea repetată a interdicţiei de a executa serviciul de transport în regim 

de taxi în alte localităţi decât în condiţiile prevăzute de lege ; 

(4)      Abaterile grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt 

următoarele: 

a)  încălcarea interdicţiei de a realiza contracte de dispecerizare aplicând 

proceduri discriminatorii transportatorilor autorizaţi deserviţi; 

b)  încălcarea interdicţiei de a deservi autovehicule fără ca acestea să deţină 

autorizaţii taxi sau care deţin autorizaţii taxi ce nu le aparţin ori sunt emise 

de autoritatea de autorizare a altor localităţi; 

c)  încălcarea interdicţiei de a utiliza practici destinate controlului pietei, 

practici monopoliste şi practici destinate eliminarii ori distorsionarii 

concurentei; 

d)  încălcarea repetata a obligaţiei de a informa clientul, la cererea acestuia, 

asupra modului de realizare a comenzii şi asupra tarifelor practicate ; 

e)  dispecerizarea transportatorilor autorizaţi cu care nu au încheiat contracte 

de dispecerizare. 
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(5)    Abaterile grave de la conduită profesională pot constitui motivele reţinerii şi 

retragerii autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum şi 

ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de 

competenţă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma 

controalelor sau a sesizărilor primite. 

 

 

CAPITOLUL 5 SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII 

 

 

ART.46Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel 

de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se 

sancţionează după cum urmează: 

1. cu amendă de la 100 lei la 500 lei: 

     

      a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin(10) si art. 36 lit. 

a), c), e), f), j), k), o), u) şi x); 

      b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 37 lit. b) şi d); 

 

    2. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: 

    a) aplicabilă taximetriştilor pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 11, art.22, art. 23 

alin. (2) şi art. 29 alin.(1); 

    b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 36 lit. l)-n) 

şi art. 37 alin. (2) lit. b), c), d), e), j) şi k); 

        3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei: 

    a) aplicabilă taximetriştilor pentru intervenţii asupra componentelor aparatului de taxat, în 

scopul majorării preţului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria 

fiscală, precum şi pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7) şi art. 37  lit. g), p), r), s) şi 

v), precum şi conducătorilor auto sau transportatorilor autorizaţi, după caz, pentru 

nerespectarea prevederilor privind transportul în regim de închiriere ale art. 34 alin. (6) şi, 

respectiv, art. 34 alin. (7); 

     b) aplicabilă clienţilor pentru nerespectarea prevederilor art. 38 lit. a) şi e); 

    c) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 39 alin. lit. b), d) e) și 

l) 

    e) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), 

art. 23 alin. (1) şi (3) şi art. 49 alin. (1) şi pentru utilizarea de conducători auto care nu sunt apţi 

medical şi psihologic sau nu deţin certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil; 

    f) aplicabilă conducătorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (4); 
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    g) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, 

de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor 

art. 9 alin. (6) lit.b sau, după caz, ale art. 9 alin.6 lit.c. 

     4. cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei: 

    a) aplicabilă transportatorilor autorizaţi pentru nerespectarea prevederilor art. 32 şi 33, 

precum şi pentru utilizarea de aparate de taxat nefiscalizate sau care funcţionează cu încălcarea 

prevederilor prezentei legi; 

    b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru nerespectarea prevederilor art. 39 lit. a), c), f), g) şi 

h); 

 

    5. cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei: 

 

    a) aplicabilă transportatorilor pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin.2 și 6; 

    b) aplicabilă dispeceratelor taxi pentru funcţionarea fără autorizaţie de dispecerat taxi 

valabilă. 

 

ART. 47  

    (1) Pe lângă sancțiuni se dispun şi măsuri administrative, ca sancţiuni complementare, 

privind reţinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, după caz, a unor autorizaţii, copii 

conforme, certificate de atestare a pregătirii profesionale sau contracte. 

 

    (2) Reţinerea autorizaţiilor taxi sau a oricăror copii conforme ale autorizaţiei de transport, 

precum şi a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai mult de 30 de zile, 

se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art. 19 alin. (1) şi art. 34 

alin. (7). 

 

    (4) Suspendarea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, 

precum şi a ecusoanelor aferente, pentru o perioadă de 1-3 luni, este aplicabilă în următoarele 

cazuri: 

    a) nerespectarea prevederilor art. 36 lit.(l) şi m), art. 20 alin.(11), art. 34 alin. (1), art. 26; 

    b) nerespectarea prevederilor privind obligaţiile transportatorilor autorizaţi în legătură cu 

emiterea şi utilizarea rapoartelor de închidere zilnică şi a rapoartelor memoriei fiscale. 

 

    (5) Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricărei copii conforme a autorizaţiei de transport, 

precum şi a ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri: 

 

    a) odată cu retragerea autorizaţiei de transport; 

    b) pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (7), art. 19 alin. (7) lit. (a), şi art. 34 alin. (8); 

    c) dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător 

sau un aparat de taxat nefiscalizat; 
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    d) dacă autovehiculul destinat transportului în regim de închiriere execută transport în regim 

de taxi. 

 

    (6) Retragerea autorizaţiei de transport este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 9 

alin. (4). 

    (7) Retragerea autorizaţiei de dispecer taxi este aplicabilă în cazul încălcării prevederilor art. 

39 lit. g) și l) 

    

CAPITOLUL 6 DISPOZIȚII FINALE 

ART.48 (1) Timpul de lucru al unui taximetrist nu poate depăşi 48 de ore săptămânal sau 12 

ore la nivelul unei zile, astfel încât taximetristului să i se asigure minimum 8 ore de odihna 

neîntreruptă 

2) Timpul de lucru zilnic se defineşte ca intervalul cuprins între momentul începerii 

primei curse şi momentul finalizării ultimei curse, după cum rezultă din raportul de închidere 

zilnică, furnizat de aparatul de taxat 

ART. 49 (1) Orice înscrisuri sau simboluri aplicate pe partea exterioară a taxiului, care 

reprezintă publicitate pentru terţi, nu se pot menţine sau realiza fără avizul autorităţii de 

autorizare şi nu vor fi admise dacă afectează înscrisurile şi însemnele de pe taxi prevăzute de 

lege. 

(2) În vederea respectării legislaţiei specifice privind protecţia consumatorului, a 

eliminării practicilor înşelătoare şi a respectării dreptului de informare corectă şi 

nedistorsionată a utilizatorului sunt interzise aplicarea pe portierele taxiului, de însemne, 

înscrisuri, simboluri sau dotări altele decât cele specifice activităţii de transport în regim de 

taxi. 

(3) Avizul Oraşului Aleşd (Autoritatii de Autorizare) se va acorda, la cerere, pentru 

taxiurile autorizate care prezintă materialele publicitare pe capota faţă/capota spate/plafonul 

taxiului sau pe casete publicitare tip. Transportatorul autorizat va prezenta pentru avizare 

documente care să prezinte grafica ce urmează a fi expusă, perioada de expunere a graficii, 

modul de amplasare, dimensiunile acestora, precum şi dovada achitarii taxelor aferente dacă 

este cazul. 

ART.50 Orice taxi autorizat va avea afişat la bord un anunţ privind locul unde  se pot depune 

sesizările şi reclamaţiile: dispecerat, asociaţiile profesionale, autoritatea de autorizare, 

autoritatea naţionala pentru protecţia consumatorilor şi celelalte organe de control autorizate, 

în legatură cu aspectul tehnic şi estetic al taxiului sau cu activitatea taximetristului 

ART.51   (1) Reprezentarea şi protectia intereselor profesionale ale transportatorilor 

autorizaţi, dispecerilor taxi şi ale taximetristilor se realizează prin camerele taximetriştilor şi 

celelalte asociaţii profesionale reprezentative, constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2005, denumite în continuare asociaţii reprezentative. 
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    (2) Asociaţiile reprezentative asigură reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor 

în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu alte autorităţi şi cu organisme interne şi 

internaţionale. 

    (3) Asociaţiile reprezentative participă, cu caracter consultativ, la întocmirea de către  

autoritaţile administraţiei publice a reglementărilor de organizare a serviciului de transport în 

regim de taxi. 

    (4) Asociaţiile profesionale reprezentative, astfel cum sunt definite prin lege, au obligaţia de 

a informa transportatorii autorizaţi cu privire la obligaţiile acestora conform reglementărilor 

în vigoare referitor la desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi, pe raza oraşului 

Aleşd . 

 


