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Nr. 3597 I 09.02.2021
ANUNT PUBLIC

privind consultarea publicului in cadrul procedurii de elaborare a Regulamentului
de acordare, atribuire gi elitrerare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, a

autoriza(iilor de taxi gi a autorizatiilor rle dispecerat de taxi in municipiul Blaj

Llnitatea Aclrn irr istral i\ Teritoriillal
Piala 1848, nrl6. anun[6 publicului interesat de elaborarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE,
ATRIBUIRE $I ELIBERARE A AUTORIZATITLOR DE TRANSPORT iX NTCTU DE TAXI, A
AUTORIZATTILOR DE TAXI $I A AUTORIZATIILOR DE DISPECERAT DE TAXI iN
MUNICIPIUL BLAJ

intreaga docunrentatie. ala cum este pre\5zuti de art.7 din legea nr.52i2003. privind transparenla
decizionala in admnistratia public6. cu modificArile 5i completdrile ulterioare. poate fi consultata la

sediul Unitatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Blaj (Prim6ria municipiului Blaj) din Blaj.
515.400, Piala 18.18, nr.l6, judelul Alba - Biroul Secretarului general al municipiului Blaj -
Sergiu $tef6nescu sau pe pagina de internet a Municipiului Blaj : $ rr rr.nt ittrrrilrblui.ro.

Persoanele inleresate sunt invitate sa transmitd in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la

proiectul REGULAMENTULUI DE ACORDARE, ATRIBUIRE $l ELIBf,RARE A
AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT iN REGIM DE TAXI, A AUTORIZATIILOR DE TAXI
$r A AUTORIZATTTLOR DE DISPECERAT DE TAXI iX wtUXtCIptUL BLAJ pin6 la data de

0l martie 2021. la adresa : Uniiatii Administrativ Teritoriale - Municipiul Blaj
(Primdria municipiului Blaj) Blaj. 515..100. Piata 1818. nr.l6. judelul Alba.
la nr. thx : (004) 02587 I 00 | 4. sau pe adresele de e-mail

Municipiul Blaj. cu sediul in Blaj. 515..100.

rrirnaricbla rl rC llat.lO SaU

scrg iustc fhnesc u'rt t ahrlrl. cottt
Persoana desemnatd din cadrul UAT- MLrnicipiul Blaj, responsabild pentru realatia cu societatea

civi16. care va primi propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor interesate in elaborarea PlantrlLri de

Mobilitate Urband a Municipiului BIaj este Sergiu $tetEnescu - Secretarul gencral al municipiului Blaj.
Proiectul de hotarare privind aprobarea regulamentului de acordare, atribuire qi eliberare a

autorizafiilor de transport in regim de tari, a autoriza(iilor de taxi $i a autorizafiilor de dispecerat
de taxi in municipiul Blaj va fi supus aprobtrrii Consiliului local al municipiului Blaj in $edinta din
data de i0.03.2021
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PROIECT DE HOTARARE
Din data de 08.02.2021

PRIVINI) APROIIAREA REGUL,{III ENTL LI,I DE ACoRDARE. ATRIB IRE SI ELII]ERA.RE
A AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT iX NOCIN'I DE TAXI, A AUTORIZATIILOR DE TAXI
$I A ALITORIZATIILOR DE DISPECERAT DE TAXI iN N,TUi\ICIPItIL SLI.I

Consiliul local al municipiul ui Blaj, intrunit in $edin t[ ordinarl in data de .]0 martie 2021 i
Eraminind proiectul d€ hotirire privind aprobarea Regulamentului de acordare,

atribuire qi eliberare a autorizatiilor de transport in regim de laxi. a autoriza{iilor de taxi li a

autorizafiilor de dispecerat de taxi in municipiul Blaj;
Luind act de faptul ctr pentru elaborarea acestui regulament s-a procedat la consultarea

publictr in condi!iile legii nr. 52 /2003, privind transprrenlr decizionaltr. cu modifictrrile qi

completdrile ulterioare, in conformitate cu anuntul public nr. 3597 1119,02.2021:

Analizind raportul de specialitate nr. 3197 101,02,2021 qi nota de fundamentare
nr. .l198/0{.02.2021 depuse de comprrtimentul comercial din cadrul Direcliei buget, Iinante,
contabilitale din aparatul de sp€cialilate al Primarului municipiului Blaj prin care se propune
aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire qi eliberare a autorizaliilor de transport in
regim de taxi, a autorizatiilor de tax.i $i a nutorizaliilor de dispecerat de taxi in municipiul Blaj;

Luind act de expunerea de motive a Primarului municipiului Blaj nr.3595 109,02,2021
privind proiectul de hotirire in legrluri cu apmbarea Regulamentului de acordare, atribuire pi

eliberare a autorizatiilor de transport in regim de taxi, r autorizatiilor de taxi 5i a autoriza(iilor de
dispecerat de taxi in municipiul Blaj;

Alind in vedere raportul de avizare/ aprobare al proiectului de hotarare
nr,3592 109.02.2021 aprobat de Primarul municipiului Blaj ;

Re{inind prevederile legii nr.38/2003 privid transportul in regim de taxi qi in regim de

inchiriere, cu modificirile 5i complettrrile ulterioare, Ordinului nr,356/2007 al Ministerului
lnternelor qi Reformei Administratil'e, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea legii nr.J8/200J, cu modilictrrile qi completirile ulteroare, legea nr.9212007 privind
sen'iciile publice de transport persoane in unittr(ile administrati! -leritoriale, cu modifictrrile qi

complettrrile ulterioare, Ordinului Prc5edintelui Autorittrfii Nalionale de Reglementare pentru
Sen'iciile Comunitare de Utilitnti Publice nr.207i2007 privind aprobarea Regulamenlului-cad ru
de acordare a autoriza(iilor de trrnsport in domeniul seniciilor de transport public local,
Ordinului nr.3/2008 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea normelor privind atestarea
profesionall a conducltorilor auto, care efectuezi transport de persoane in regim de taxi sau

transport in regim de inchiriere qi agrearea autovehiculelor care efectueaztr transport in regim de
tari, Ordinului nr. 2{3 al Autoritl{ii Nalionrle de Reglementare pentru Sen'iciile Comunitarc de

!



Utilillti Publice privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare qi modificare a
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane. bunuri. ori mtrrfuri in regim de
taxi, cu nrodificirile !i completirile ulterioare, legii nr. 265/2007 penlru moficarea legii nr.38/2fi)3
privind transportul in regim de taxi 9i in regim de inchirierc, cu modificirile qi completirile
ulterioare, tegii nr.l68/2010 pentru aprobarea Ordonntei de Urgen(tr nr.34/2010 privind unele
mtrsuri pentru inttrrirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de mirfuri qi

persoane, Ordonan(ei nr.27l2|ll privind transporturilr rutiere, cu modificdrile qi completirile
ulterioarc, Ordonan(ei de Urgenli nr.2ll20l9 privind modificarea pi completarea legii nr. 3E/2fi)-1
privind transportul in regim d€ taxi li in regim de inchiriere, Ordonanfei de Urgen{tr nr.2811999
privind ohliga(ia operatorilor economici de a uitiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicattr . cu modifictrrile qi completirile ult€rioare i

In confornritate cu prcvederile legii nr. 5212003 prirind lransparcn(a decizionall, cu
modifictrrile qi compettrrilc ulterioare, prevederile art.l29 alin (4). lit.e), alin.(6) lit.a), alin.(7)
lit. n) alin. (2) lit. d, coroborat cu alin. (7) lit. a) din Ordonanla de lJrgenltr nr. 57l20l9 -

Codul Administratir':
in tenrciul prcvedorilor art.l29 alin.(l ). alin. (2) lit.d), atin.(7) lit.r) prccunr si ale art,l-1.1 -

lJ0 pi arl 196 alin.( I )din Ordonanla de Urgen{tr nr.57/2019 privind (iodrrl adntinislrativ;

CONSILIUI, LOCALAL NTT]NICIPIUI,I-]I BI,AJ
HOTARA$TE

Art.l.- n) Consiliul local al municipiului Blaj aproba Regulamcntul de acordare. atribuire
pi elibcrarr a autoriza[iilor de transport in regim de taxi. a autorizaliilor de taxi qi a autorizaliilor
de dispecerat de tari in municipiul Blaj. conform anexei l. parte integranli din prezentul proiect

de hotirare.
-b) Consiliul local al municipiului Blaj aprobtr un numir de 82 de autoriza(ii de taxi

penlru execuaarea serviciului de transport persoane in regim de taxi in municipiul Blaj. pentru o
perioadtr de 5 ani.

Art.2. - Consiliul local al municipiului Blaj aprobn modclul de ecuson de taxi in municipiul
Blaj, tariful dc distanftr maximal. pentru executarea serviciului dc transport public local de

persoane in rcgim de taxi, pe raza administrativi a municipiului Blaj, conform anexelor 2 qi 3,

parte integranttr din prezentul proiect de hotirire.
Art.3. - Consiliul local al municipiului Blaj aprob[ modelul pentru contractul de atribuire

in gcstiune delegattr a serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Blaj, conform anexei

4. parte integranti din prezentul proiect de hotlr6re.
Art.rl. - Consiliul local al municipiului Blaj aprobn modelele caietelor de sarcini pentru

transportul de persoane in regim de taxi li pentru transporlul de bunuri 9i mtrrfuri in regim de

taxi in municipiul Blaj. conform anexelor 5 5i 6. parte integranttr din prezentul proiect de

hotirare.
Art.S. - Primarul municipiului Blaj. Serviciul public de Poliliei locali Rlaj. Direclia buget.

finan(e, contabilitate prin compartimentul comercial din aparatul de specialitate al

Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinire prevederile prezcntei hottrrari.
Art.6. - Constatarea pi sanc(ionarea contraven{iilor se va face de c{tre Primar 9i

imputernici(ii acesluia, Serviciul public de Poliliei localtr Blaj. Polilia pi Jandarmeria RomAnI in
condiliile prezentrului proiect li ale Ordonalei Guvernului nr.2l200l, cu modificirile gi

complettrril€ ulterioare,
Art.7. - Prezcnta hotarare se va comunica Instituliei Prefectului - iude{ul Alba,

ctrtre Primarul municipiului Blaj, Direcliei buget. finanl€. contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj. Serviciului Public de Polilie Locali Blaj,



Politiei municipiului Blaj, Jandarmeriei RomAne.
Art.8. a) Prezenta hotlrAre se va supune controlului de legalilate exercitat de Prefect.

in condi{iile OU().nr.57 l20l9 privind Codul administratir''
b) Prezenta hotlrire poate fi conlestattr in termenele, condiliile !i la instan(a

compctena{, stahilite in conformitate cu prevederile lcgalc - alc lcgii contenciosului administrativ
nr. 55.1 / 2004 cu modi[icarile si completarile ulterioare.

Art.9.-Prezenta hotlrire a fost adoptatl cu un numtrr de voturi < pentru " r'alabil
exprinrate din tolalul de l9 consilieri locali.
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RAPORT DE SPECIALITATE

Cadrul legal pentru desfasurarea serviciului de transport local in regim de taxi il constituie Legea

nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile

ulterioare si Ordinul nr.356 I 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor

Legii nr. 38/2003 privind transpo(ul in regim de taxi si in regim de inchiriere.

Principalele reglementari care inha in sarcina administratiei publice locale se refera la intocmirea

regulamentului de organizare si executare a serviciului de transport, numarul maxim de autorizatii taxi care se

vor ahibui, stabilirea criteriilor de departajare si punctajul aferent, stabilirea nivelului tarifului de distanta

maximal, stabilirea locurilor de asteptare a clientilor pentru taxiuri sau a locurilor de asteptare a taxiurilor

pentru clienti, modelul si dimensiunea ecusoanelor, obligatiile transportalorilor autorizati, ale taximetristilor si

ale clientilor, activitatea de control asupra modului cum se executa serviciul de transport si sanctiunile care se

impun, interdictii si restrictii privind activitatea de transport in regim de taxi.

ln conformitate cu art. 2 alin.l lit. e) din Legea nr. 38 I 2003 privind transportul in regim de taxi

si in regim de inchiriere, realizarea regulamentelor de organizare si executare a serviciului de transport in regim

de taxi se realizeaza cu consultarea asociatiilor reprezentative din domeniu. De mentionat faptul ca in judetul

Alba nu exista asociatii reprezentative, prin urmare regulamentul a fost realizat fara aceasta consultare.

Inspector

Birbat Marius
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U.A.T MLNICIPIUL BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piala 1848 nr.l6, cod pogral 515400, judetul Alba

Tel: 0258.710.1l0 / fax: 0258.710.014
e-mail : primarieblai@-rslet.rc



U.A.T MUNICIPIUL BLAJ . CONSILITJL I-OCAI,
Piata I 848 nr. I 6. cod poltal 515400, judelul Alba

Tel: 0258.71 0. I I 0 / fax: 0258.71 0.014
e-mail : primarieblai@rcnet.ro
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Nota fundamentare

Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale

si se infiinteaza, organizeaza, potrivit hotararilor adoptate de autoritatea deliberativa a unitatii administrativ

teritoriala, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatii, de marimea si

gradul de dezvoltare al acesteia.

Serviciul de transport in regim de taxi si activitatea de dispecerat taxi sunt servicii de utilitate

publica si influenteaza direct calitatea vietii unui oras prin asigurarea dreptului la circulatie a oricarui

cetatean.

Avand in vedere faptul ca legistatia s-a modificat de la data aprobarii Regulamentului privind

organizarea si executarea serviciului public de transport persoane in regim de taxi, in Municipiul Blaj,

regulament aprobat prin H.C.L nr. 179 I 2008 se impune crearea unui nou cadru optim pentru desfasurarea

activitatii de transport persoane si bunuri, motiv pentru care am elaborat un regulament, in care se

reglementeaza executatea transportului in regim de taxi, procedura acordarii autorizatiei de transport,

procedura atribuirii autorizatiei taxi, obligatiile operatorului de transport si ale taximetristului, precum si

contraventiile si sanctiunile care se aplica acestora.

Fundamentez proiectul de hotarare in baza urmatoarelor prevederi legale:

- Legea nr. 38/2003 privid transportul in regim de taxi gi in regim de inchiriere, cu modifictrrile qi

completirile ulterioare;

- Ordinul nr.35612007 al Ministerului Intemelor qi Reformei Administrative, privind aprobarca Normelor

metodologice pentru aplicarea legii nr.38/2003, cu modificdrile qi completArile ulteroare;

- Legea nr.9212007 privind serviciile publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale, cu

modificdrile gi completlrile u ltcrioarer

- Ordinul Pregedintelui Autoritejii Nalionale de Reglementare pentu Serviciile Comunitare de Utilitnti

Publice nr.207l2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizafiilor de transport in

domeniul serviciilor de transport public local;

- Ordinul nr.3/2008 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea normelor privind atestarea prolesionald

a conducdtorilor auto, care efectueze transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de

inchiriere $i agrearea autovehiculelor care efectueaz[ transport in regim de taxi;

- Ordinul nr.243 al Autoritalii Nalionale dc Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitali Publice



U,A.T MUNICIPIUL BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piara 1848 nr 16, cod pottal 5 I 5400, judelul Alba

Tel: 0258.710.1 l0 / fax: 0258.710.014
e-mail : primarieblaj@rcnet.ro

privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare $i modificare a tarifelor pentru serviciile de

transport public local de persoane, bunuri, ori mirfuri in regim de taxi, cu modificarile Ei completdrile

ulterioare;

- Legea nr.26512007 pentru moficarea legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi qi in regim de

inchiriere, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonnlei de Urgenti nr.3412010 privind unele rn6suri pentru intirirea

controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de mdrfuri qi persoane;

- Ordonanla nr.271201 I privind transporturilr ruliere, cu modificirile qi complet6rile ulterioare;

- Ordonanla de Urgenp nr.2ll20l9 privind modificarea qi completarea legii nr. 38/2003 privind transportul

in regim de taxi qi in regim de inchiriere;

- Ordonanfa de Urgen{[ nr.28/1999 privind obligafia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat

electronice fiscale, republicat6, cu modificlrile gi completdrile ulterioare.

Inspector

Birbat Marius
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EXPUNERE DE MOTIVE
Nr.3595 109.02.2021

Subsenrnatul Gheorghe \hlentin Rotar, Primarul municipiului Bla.i, depun spre
aprobare Consiliului local al municipiului ltlaj proiectul de hotlr0re privind aprobarea
REGULAMENTULUI DE ACORDARE, ATRIBUIRE $I EI,IBERARE A
AUTORIZATIII,OR DE TRANSPORT iT.I NTCIU DE TAXI, A AUTORIZATIILOR DE
TAXr Sr A AUTORTZATTI,OR Dl], I)ISPFTCERAT DE TAXI iX ntUXtCtpIUL BLA.I. cu
urmltoarea expunere de motive :

l.Existen(a acestui serviciu public de transport local de persoane 5i bunuri in regim de taxi
trebuie si se efectueze in baza unui regulament, potrivit prevederilor legale in vigoare.

2.Aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE, ATRIBUIRE $I ELIBERARE A
AUTORIZATIILOR DE TRANSPORT iN NBCIU DE TAXI, A AUTORIZATIILOR DE
TAXI SI A AUTORIZATIILOR DE DISPECERAT DE TAXI iI'{ N{UNTCIPIUL BLAJ EStE

imperios necesari pentru organizarea qi asigurarea unui serviciu de taximetrie modern in
municipiul Blaj, standardizat astfel incit sii conduci la imbunltlfirea condi{iilor de

cllitorie Ei diversificarea transportului public la Blaj. Este inci un punct prin care
urmlrim imbuniitltirea calitifii viefii la Blaj.

Elaborarea acestui proiect de hotlrdre a avut in vedere consultarea mai multor astfel de
regulamente elaborate de autoritifile locale din Rominia. in urmitorea perioadl
municipalitatea Blajului va livra o serie de documente publice care si imbunitlfeasci
condifiile de transport in municipiul Blaj, sI armonizeze conditiile de trafic / parciri cu
dezvoltarea urbani;i a infrastructurii de transport, astl'el incAt Illaiul sI devini un ora;
accesibil care si asigure o mobilitate de transport diversificatS, eficient5;i prietenoasl cu
mediul.

Proiectul de hotirire, la data analizirii in consiliul local va fi insotit de: raportul de

specialitate, nota de fundamentare, raportul de avizare/aprobare, expunerea de motive,
rezultatul consultlrii publice, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Bla.i.

PRIVI
Gheorghe Val

R
Rotar

5l



R Ii F-F] RAT ( RA PO RT ) DI.] AV IZ A R F] / A PROI} A RE,
Nr. -1592/09.02.2021

Subsemnatul Sergiu $teftrnescu. secrelar general al municipiului Blaj vi supun spre

aprobare, in baza art. 136 alin. (2) si (-1) din OUG nr. 57 12019 privind Codul
administrativ, Referatul (raportul) de avizare/aprobare pentru proiectul de hotirire
pentru Sedinta ordinara din data de 30.0-i.2021 din Sala Mare a Primariei municipiului
Blaj, de la ora 16.ffi in leglturl cu aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire 9i
eliberare a autoriza(iilor de transport in regim de taxi, a arrloriza(iilor de tari si a

autorizafiilor de dispecerat de taxi in municipiul Blaj.
Av6nd in vedere rapoartul de specialitate $i nota de fundamentare / expunerea de

motive inregistrate pAnI in acest moment de cltre serviciile, directiile, birourile si

compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj, vii prezint mai jos proiectul de hotlrire pe care le propun spre aprobare in
dezbaterea consiliului local :

l. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj
aprobii Regulamentul de acordare, atribuire qi eliberare a autoriza{iilor de transport in
regim de taxi, a autorizatiilor de taxi gi a autoriza{iilor de dispecerat de taxi in municipiul
Blaj.

lni(iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Fac precizarea ca proiectul de hotlrAre qi materialele aferente sunt transmise spre
studiu consilierilor lotali prin e-mail la data de 10.02.2021, serviciilor, directiilor,
birourilor si compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Blaj c6t qi este prezentat comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Blaj. De asemenea proiectul de hotlrire este supus
dezbaterii publice in condi(iile legii nr.52/2003, privind transparenta decizionall, cu
modificlrile qi completlrile ulterioare, urm6nd - ca dupd indeplinirea tuturor
formalitifilor privind aducerea la cunoitiin(a publici / dezbaterea publicn - si fie supus
dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in qedin{a ordinar:i de convocata la
30.03.2021 alituri de toate documentele precizate expres de lege : cereri, solicitlri, adrese,
devize generale, rapoarte de evaluare, rapoarte de specialitate sau note de fundamentare,
etc.

Consilierii locali in Consiliul local al municipiului Blaj cat si aparatul de specialitate
al Primarului municipiului Blaj vor fi anun{a(i prin e-mail de convocarea sedintei.

Prezentul raport de aprohare, reprezinti instrumentul de prezentare si motivare a

qedin{ei de consiliu si va inso(i fiecare proiect de hotirire de consiliu local, fiind prezentat
consilierilor locali pi in qedinlele de comisii, daci este cazul.

ir CNIIT, APROR
PRIMSF]CRI] GENI.]RAI,

Sergi $ Gheorghe Val n r
MUNICIPIUL

BLAJ

ti



Anexa I

Regulament de acordare, atribuire qi eliberare a autorizafiilor de transport in regim de

taxi, a autorizatiilor de taxi qi a autorizatiikrr de dispecerat de taxi in municipiul Rlaj

Capitolul I - Dispozitii generale

Arl. I Prczcntul regulamcnt strbilestc conditiilc dc xutorizarc, organizarca, atribuirca gcstiuntt st

controlul efectuarii urmatoarelor servicii de transpon public local in Municipiul Blaj:
- seniciLrl de transport persoane in regirn de taxi:
- serviciul de transport bunuri sau martirri in regim de tari:
precum si autorizarea dispeceratelor taxi.
Art. 2 Seniciile de transport public local in regim de ta\i tac parte din sl'era seniciilor comunitare de

utilitate publica, se desfa;oara sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritalilor administraliei
publice locale 5i se efectueaza numai de catre transponatori autorizati de catre autoritatea de autorizare.

Art.3 ln sensul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) aparat de taxat - aparat cu functii metrologice si tlscale, compus dintr-un taximetru si un aparat de

marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculeaza si afiseaza pretul de plata,

emite un bon client la sfarsitul cursei si memoreaza datele privind activitatea taxiului, in scopul

supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat trebuic sa emita si alte documente, confbrm reglementarilor
in vigoare si prevederilor prezentei legi;
b) autorizatia pentnl efectuarea transponului in regim de taxi. denumita in continuare autorizatia de

transport - document eliberat in conditiile legii de autoritatea de autorizare, care atesta faptul ca un

transponator este autorizat sa execute transponul respectiv si poate participa la atribuirea in gestiune a

serviciului de transpon in regim de taxi:
c) autoritatea de aulorizare - compartimentul sau serviciul de transpon din cadrul primariei localitalii sau

a municipiului Bucuregti, dupa caz. licentiat in acest scop de Autoritatea Nationala de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.), pentru sen'iciul de transport in regim de

taxi. in conditiile legii, sau de Autoritatea Ruliera Romana - A.R.R.. pentru transponul in regim de

inchiriere:
d) autorizatie taxi - copie conforma a autorizatiei de transPort in regim de taxi, care da dreptul
transportarorului autorizat de a utiliza un auto!ehicul. detinut de acesta in conditiile legi. pentru

efectuarea serviciului de transport de persoane, mart'uri sau bunuri in regim de taxi:
e) bon client - bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, marfuri sau bunuri in regim de taxi.
emis numai de aparatul de marcat electronic t'iscal, cu ocazia flnalizarii cursei, care cuprinde detalierea

datelor referitoare la acest transport si care constituie singurul document justificativ pe baza caruia

taximetristul incaseaza si clientul executa plata prestatiei respectivel
l) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transponului unor persoane

sau al unor marfuri ori bunuri, dupa caz, in numele careia taximetristul executa transportul si incaseaza

prelul transportului. in conditiile prezentei legi:
g) dispecerat taxi. denumit in continuare dispecerat - 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:
h) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat si a
transponatorului autorizat, curre este detinatorul legal al autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut in

conditiile legi si pe care este montat aparatul respectiv;
i) Iampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinala, care pe

laturile fata si spate, alaturi de inscrisul central TAXI, conline lampi care indica pozitia <<Libeo> sau



<<Ocupat>> a taxiului si care trebuie sa fle vrzibile de la o distanta de minimum 100 de metri:
j) loc de asteptare a clientilor - spatiu special amenaiat si semnalizat corespunzator de catre autorit tea

administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere. avand un numar de locuri prestabilit pen(ru

stationarea ta)iiurilor in asteptare in pozitia <<Liber>>:
k.) memorie electronica tiscala - componenta a aparatului de marcat electronic liscal, care poate

inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului. continute in bonul client. in conditiide
neconr erlibililare. inaccesibilitate si securitate:
l) transponator autorizat - transponator care detine autorizatie de transpon privind transponul in regim

de taxi sau transponul in regirn de inchiriere, eliberata de autoritatea de autorizare. in conditiile legi:
m) tarif de pomire - tarif exprimat in lei, inregistrat automat de aparatul de taxat la inceputul cursei. care

apare pe afisajul client odata cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare <<Libe>> in

pozitia dc operarc <<Ocupat>> si carc este egal cu tarilul de distanta (lei,'knr):
n) tarif de stationare - tarif orar, exprimat in lei/ora, aplicat de taximetru pentru perioada cat taxiul a
stationat la dispozitia clientului. la cererea acestuia, precum si pentru perioadele in ctre taxiul aflat in

cursa s-a deplasat sub viteza de comulare:
o) manager de transpon in regim de taxi si inchiriere - persoana fizica angajata a unui transportator

autorizat care este persoana juridica sau asociatie familiala si care conduce permanent si etectiv
activitatile de transpon in regim de taxi si in regim de inchiriere ale acestuia.

Capitolul II - Autorizatia pentru efectuarea transportului de persoane si bunuri in regim
de taxi (autorizatia de transport)

Eliberarea autorizatiei de transport

Art.4 Serviciul public de transporl persoane si bunuri in regim de taxi pe teritoriul Municipiului Blaj
poate fi executat de catre toti transporlatorii - persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi
familiale, pe baza detinerii autorizatiei de transpon eliberata de Primaria Municipiului Blaj.

Art. 5 Autorizatia de transpon pentru efectuarea serviciilor de transport in regim de taxi va contine

numarul de ordine, mentiunea "transpon persoane (bunuri sau marfuri) in regim taxi", denumirea

transponatorului autorizat si termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei.
Art.6 Autorizatia de transport penioane in regim de taxi se atribuie pe durata nedeterminata si este

valabila cu conditia vizarii acesteia la fiecare 5 (cinci) ani.
Art.7 Autorizatia de transport, eliberata transponatorului de catre autoritntea de autorizare. este unicl.
netransmisibila si conftra transponatorului autorizat dreptul de a panicipa la procedura de atribuire in
gestiune de catre autoritatea respectiva a executarii serviciilor de transpon in regim de taxi.
Art. E Autorizatia de transpon in regim de taxi se elibereaza de autoritatea de autorizare din cadrul
Primariei Municipiului Blaj pentru trunsponalorii care isi au sediul sau domiciliul, dupa caz. pc raza

administrativ-teritoriala a municipiului Blaj. pe baza unei documentatii care trebuie sa continil
urmatoarele documente valabile:
a) cererea transportatoru lu i pentru eliberarea tipului de autorizalie de ransport:
b) copie de pc cenit'icatul de inregistrare la registrul comenului ca transportator, respectiv persoana

fizica autorizata, asociatie familiala autorizata sau persoanajuridica. dupa caz:

c) copie de pe certit-lcatul dc competenta profesionali pentru managerul de transpon in regim de tlxi pi

inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hoterare a Guvernului, pentru transportatorul
persoand juridicd sau asocialie tamiliald;
d) copie de pe cenificatul de atestare a pregatirii profesionale al taximetristului care este trimsponator
persoane fizic6 autorizatar
e) certificatele de cazier judiciar ale conducdtorilor auto gi, dupd caz, ale managerului de transport in
regim de taxi gi inchiriere, din care si rezulte ca aceQtia nu au fost condamnati pentru:

o infractiuni contra sigurantei pe drumurile publicel
o infractiuni privind traficul si consumul de droguri;
o infiactiuni contra vielii. sanatatii si integritaliicorporale:



. infractiuni privind traficul si e\ploatarea persoanelor vulnerabilel
o infractiuni contra liberlatiisi integritatii sexuale:
o infractiuni contra patrimon iului:

f) avizele medicale gi psihologice ale conducdtorilor auto gi, dupe caz, avizele medicale qi psihologice
ale managerului de transport in regim de taxi qi inchiriere. obtinute contbmr normelor aprobate prin
ordin al min istrului tran sportu rilor:
g) certificatul de atestare fiscala. din care sa rezulle ca transporlatorul nu are datorii la bugenrl local:
h) cazierul fiscal al transportatoru lu i. daca acesta este operator economic:
i) declaralie pe propria raspundere prir ind perioadele in care transponatorul a mai executat servicii de

transpon in regim de taxi cu menlionarea inten'alelor cind a avut interdiclii 9i motivul acestora:
j) declaratie pe propria raspundere a transponatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea

tuturor autovehiculelor cu care va destasura transponul in regim de taxi, spatii detinute in proprietate

sau prin contract de inchiriere:
k) declaratie pe propria raspundere a transponatorului ca acesta de(ine sau are capacitatea financiara de

a detine autovehiculul, pe care il va utiliza in realizarea serviciului de transport, in proprietate sau in
temeiul unui contract de leasing, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la an. l4^2 alin.
(6) din Legea 38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, pe care le poate indeplini, daca este

posibil;
l) dovada platii taritului de acordare a autorizatiei de transpon.
Art.9 Pe baza autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire
in gestiune a executarii unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera cate o copie conforma a

autorizatiei de transport / autorizatie taxi pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in temeiul unui
contract de leasing. pe care il va utiliza in transportul in regim de taxi, pe baza contractului de atribuire
in gestiune.

Vizarca autorizatiei de transport

Art. l0 (l) Vizarea autorizatiei de transpon se realizeaza de catre autoritatea de autorizare pe baza

cererii transponatorului autorizat, depusa cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii
acesteia.
(2) Vizarea se realizeaza pe baza documentatiei prevaz uta la An. 8 din prezentul regulament.
(3) Tariful pentru vizare este egal cu tariful pentru acordarea autorizatiei de transport.
(4) In cazul in care transponatorul autorizat nu a solicitat viarea autorizatie de transpon, in termenul
precizat la alin. ( I ) autorizatia de transpon poate fi retrasa.

Retragerea autorizatiei de transport

Art. ll (l) Retragerea autorizatiei de transpon se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are

drept consecinta pierderea calitatii de transponator autorizat, anularea contractului de atribuire in

gestiune a serviciului de transpon. precum \i retragerea tuturor autorizatiilor taxi.
(2) Autorizatia de transpon ponte fi retrasa in urmatoarele situatii:
a) transponatorul autorizat nu mai indeplineste una dintre conditiile care stau la baza mentinerii
valabilitatii acesteia ori acordarea sau vizarea autorizatiei a fost realizata pe baza de documente ori de

dec laratii fhlse:
b) transportatorul autorizat a tblosit documente false in derularea activitatilor serviciului de transport sau

a practicat in mod repetat proceduri vizand evaziunea fiscala;
c) transponatorul autorizat a incetat activi(atea ca urmare a lichidarii, a talimentului sau u unei hot rari
judecatoresti defi nitive:
d) transponatorul autorizat a depasit termenul de valabilitate a autorizatiei de transpon cu mai mult de

30 de zile si nu a solicitat atribuirea vizei in tennen:
e) la cerere

,7



Capitolul lll - Numarul nraxim de autorizatii taxi, listele de asteptare

Art. l2 (l) Numarul maxim de autorizatii taxi. pentru o perioada de 5 ani este de -1 la l00O de locuitori
si se stabileste prin Hotarare a Consiliului Local Blaj. in urma consultarii asociatiilor prottsionale
reprezentative. In Nlunicipiul Blaj pot fi atribuite un numar maxim de 82 autorizatii taxi.
(populatia Blajului este de 20.630 locuitori la recensamantul din 20ll)
(2) Numarul maxim de autorizatii taxi se stabileste potrivit conditiilor impuse de lege sau pe baza

indeplinirii unor criterii minimale sau pe baza unui studiu de specialitate realizat de consiliul respectir.

dupa cum urmeaza:
a) asigurarea echilibrului privind satisfacerea seniciilor de transport local de persoane realizat cu

autobuze. troleibuzc. nlicrobuze si tariuri. dupa caz:

b) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de asteptare a clientilor in rapon cu numarul

de autorizatii taxi emise. stabilite prin studii de specialitatel
c) nivelul gradului de poluare inregistrat in localitatel
d) asigurarea echilibrului intre cerere si ofena pe piata transportului public de persoane in regim de ta\i:
e) nivelul gradului de aglomeratie in tratic:
f) promovarea tipurilor de (ransport rnai putin poluante.
Art. 13 (l) in cazul disponibilizarii unor autorizatii taxi sau in cazul maririi numarului de autorizatii
taxi, se declanseaza procedura de atribuire a acestora, procedura la care au prioritate transponatorii
autorizati inscrisi in listele de asteptare.
(2) Prin prioritatea acordata transportatorilor autorizati inscrisi in listele de asteptare li se asigura numai

acestora dreptul de a panicipa la prima procedura de atribuire a autorizatiilor taxi respective.
(3) Autorizatiile taxi ramase neatribuitc dupa prima procedura de atribuire. prevazuta la alin. (2), vor li
atribuite intr-o noua procedura de atribuire. la care poate participa orice solicitant care este transportator

autorizat.
(4) In lista de asteptare, care este publica, deschisa la autoritatea de autorizlre, se poate inscrie orice
transponator autorizat, o singura data.
(5) Indiferent de ordinea de pe lrsta de asteptare, toti cei inscrisi au drepturi egale in ceea ce priveste

prioritatea. Prioritatea se acorda numai in raport cu transportatorii autorizati neinscrisi in lislele de

asteptare.

Capitolul IV - Procedura de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in
regim de taxi

Art. l4 (l) Autoritatea de autorizare va deschide un Registru Special de atribuire a autorizatiilor taxi.
care sa evidentiaza pe tipuri de servicii. si va fi asigurat conform prevederilor an. l2 din Ordinul nr.

356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr 38/200-1

privind transponul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
(2) Autorehiculele detinute de catre transponatorii autorizuli pentru executilrea sen iciilor de transpon in
regim de taxi pot ti utilizate daca pentru fiecare autovehicul s-a atribuit o autorizatie (axi de catre

autoritatea de autorizare.
(3) Dreptul de a panicipa la procedura de atribuire in gestiune delegata a executarii seniciului de

transport in regim de taxi il au numai transponatorii autorizati. pe baza autorizatiei de transpon detinute.

Art. l5 (l) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi se

realizeaza in urmatoarele et pe:

a) stabilirea, prin hotarare a consiliului local a numarului de autorizalii taxi care vor fi atribuite, acestea

continand si numarul de ordine stabilite in Registrul special de atribuire a autorizatiilor taxi:
b) depunerea solicitarilor de catre transportatorii autorizati, pentru atribuirea autorizatiilor taxi;
c) acordarea punctajelor stabilite pentru indeplinirea criteriilor de departajare tuturor autovehiculelor
prezentate in declaratia pe propria raspundere, depusa odata cu cererea de panicipare la procedura de

atribuire:

x



d) stabilirea punctajului total obtinut de fiecare autovehicul precizat la Iit. c):
e) intocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit. c), in ordinea descrescatoare a punctajelor totale

obtinute conform prevederilor prevazute la lit. d):
f) atnbuirea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazuta la lit. e) care au obtinut
punctajele totale cele mai ntari. in ordinea descrescaloare a acestora:
g) daca ultimul punctaj castigator este obtinut de o grupa de mai multe autovehicule decat numarul de

autorizatii taxi ramase neatribuite, acestea se \or atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrica cea

mai mare, in ordinea descrescatoare, din grupa respectiva.

Art. 17 Un transponator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei au(orizatii taxi numat

daca depune Ia autoritatea de autorizare o documentatie ce trebuie sa contina:
a) cerere de participare la procedura de atribuire:
b) declaratia pe propria rirspundere ca detine autorizatie de transport valabila:
c) declnratia pe propna raspundere ca detine sau va detine, in termen de maximum 6 luni. autovehicule,
pe tipuri, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de depanajare pe

care le indeplineste fiecare pentru obtinerea punctajelorl
d) declaratie pe proprie raspundere ca detine sau va detine autovehicul si ca vechimea acestuia nu

depaseste 5 anr de la data fabricatiei:
e) scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoarea cu care va t'i achizitionat fiecare autovehicul.
pentru fiecare dintre acestea, in cazul in care transponatorul autorizat nu detine autovehiculele necesare

la data depunerii declaratiei prevazute la lit. b).

Art. lE (l) Procedura de atribuire a autorizatiilor ta.ri pentru transportul de persoane in regim de turi.
consta in acordarea unor punctaje realizate din indeplinirea criteriilor de depanajare prevazute la alin.
(.1), pentru fiecare autovehicul precizat in declaratia pe propria raspundere ca cste dr'tinu( sau va fi
detinut cn aurovehicul nou, utilizat in conditiile legii si ale prezentului regulament. declarandu-se

castigatoare autovehiculele carc au obtinut punctajele cele mai mari. in ordinea descrescatoare. stabilite
pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatir cilindrice a motoarelor.
(2) In conditiile in care numarul de autorizatii taxi stabilit a se atribui nu se epuizeaza, procedura va fi
reluata cu transportatorii autorizati inscrisi pentru o noua procedura.
(3) In cazul in care un transportator autorizat panicipa la procedura de atribuire cu autovehicule care

urmeaza sa fie dobandite, conform declaratiei pe propria raspundere, acesta va depune la autoritatea de

autorizare o scrisoare de garantie in cuantum de 5% din valoarc, pcntru fiecare autovehicul astfel

declarat. Carantia se restituie corespunzator pentru fiecare autovehicul dobandit. in momentul eliberurii
autorizatiei taxi conlbrm prevederilor legii si ale prezentului regulament. Daca in termen de 6 Iuni de la
data derifasurarii procedurii de atribuire in conditiile prezentei legi transponatorul autorizat nu solicita
eliberarea autorizatiilor taxi pentru autovehiculele declarate detinute sau ca vor fi detinute in proprietate

ori in temeiul unui contract de leasing. aceste autorizatii taxi se retrag si se va retine corespunzator
garan(ia depusa.

Art. l6(l) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi se

anunta public la sediul Primariei Municipiului Blaj si in mijloacele de inlbrmare locale sijudetene cu cel
putin 60 de zilc inaintc dc data linrita stabilita pentru depunerea ceterilor dc inscricrc in proeedura.

(2) Anuntul public va cuprinde umatoarele date privind:
a) numarul autorizatiilor ta\i. pe numere de ordine. care vor fi atribuite:
b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru pa(icipare la procedura:

c) solicitantiicuprinsi in listele de asteptare:
d) documentele care trebuie depuset
e) data rnuntarii rezultatLrlui atribu irii:
l') data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor ta\i:
g) criteriile de departajare si punctajele care se acorda.



(4) Pentru depanajarea solicitantilor se vor acorda puncte dupa urmatoarele criterii:

a) Vechimea autovehiculului de la data fabricatiei:
pana la un an - 20 puncte;
intre I si 2 ani - l8 punctel
intre 2 si 3 ani - l6 punctel
intre 3 si 4 ani -8puncte
intre 4 si 5 ani -2puncte
Vechimea se calculeazd sc6ztnd din anul curent anul de fabricalie al autoturismului

b) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
electric - 50 puncte

hybrid - 40 puncte

euro VII - 35 puncte

euro VI - 30 puncte
euroV-20puncte
euro IV 0 puncte

c) Volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat
peste 600 dm3 - 6 puncte

intre 300 si 600 dm3 - 4 puncte

sub 300 dm3 - 3 puncte

echiparea cu instalatie de aer conditionat - l0 puncte

d) Vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transpon in regim

de taxi:
- se acorda un punct pentru fiecare an de activitate autorizat, incepand cu anul 2010

e) Gradul de protectie al pasagerilor
peste 6 airbaguri l0 puncte
intre 4 si 5 airbaguri - 8 puncte

intre 2 si 3 airbaguri -4puncte
unairbag-0puncte

0 Efonul investilional definit de forma de delinere a autovehiculelor:
proprietate - 5 puncte
leasing - 2 puncte

h) Dotari suplimentare ale vehiculului:
dispozitiv GPS monitorizare - 5 puncte

dispozitiv de plata prin intermediul cardului 5 puncte

dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client - 5 puncte

perete despartitor intre conducatorul auto si clienti - 2 puncte

(5) Elementele prevazute la alin, (4) lit. c), e) si h.) se vor certifica ulterior de R.A.R. prin intermediul
certificatului de agreare. In cazul in care aceste date nu sunt identice cu cele prezentate in declaratia pe

proprie raspundere alribuirea autorizatiei taxi va fi anulata.

I0

g) Posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi

lucratoare:
activitate de 8 ore pe zi - 4 puncte

activitate de sub 8 ore pe zi - 2 puncte



(6) Cand un transponator autorizat renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, cand acestea se retrag
sau cand se majoreaza numarul lor rn conditiile legii. autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritatc
trnnsponatorilor autorizati inscrisi in Iistele de asteptare. prin procedura de atribuire precizata la
alin. ( | ).

Art. 19 (l) Atribuirea in gestiune u serviciului de transpon marturi si bunuri in regim de taxi, in

Municipiul Blaj. se realizeaza dupa anuntul prevazut la an. 15, ca urmare a depunerii solicitarilor din
partea transporlatorilor autorizati, confbrm Art. l9 din Ordinul 356/2007 pentru aplicarea prevederilor
Legii nr 38/2003 privind transponul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
(2) Criteriile minimale care trebuie indeplinite sunt:

a ) vechimea autovehiculul nu trebuie sa depaseasca l0 ani de la data fabricatiei:
b.t gradul de poluare nraxint adntis: EURO I\'.
Art. 20 (l) Dupa data limita stabilita pentru depunerea cererilor de panicipare la procedura de atribuire
a autorizatiilor taxi. in termen de maxim l0 zile. autori(a(ea de autorizare va analiza cererile si

documentele depuse, va aplica criteriile de depanajare si va stabili transponatorul autorizat caruia i sr'vir
atribui autorizatia respectiva.
(2) Lista cu autorizatiile taxi atribuite va fi t'acuta publica la maxim -l zile dupa finalizarea atrihuirii
prevazuta Ia alin. ( I ).
(3) In termen de l-5 zile de la publicarea listei de la alin.(2) se pot depune contestatii la Primaria
Municipiului Blaj privind deficientele semnalate in procedura de atribuire a autorizatiilor.
(4) Dispozitiile Primarului privind rezolvarea contestatiilor se vor elabora si trimite contestatorilor in

termen de maxim l0 zile de la primirca acc\tora.
(5) Dispozitia Primarului poate fi atacata in contenciosul administrativ in termenele legale prevazule.

Art. 2l Transportatorii autorizati care nu au indeplinit punctajul necesar pentru atribuirea unei

autorizatii taxi pentru transponul de persoane in regim de taxi se considera inscrisi de drept. la cererea

lor, in procedurile de atribuire a urmatoarelor autorizatii taxi disponibile.
Art.22 Atribuirea unei autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transpon persoane in regim de

taxi se va face in conformitate cu prevederile legale

Elihcrarc:r autorizatiilor taxi

Art.23 (l) Autorizatia taxi va fi eliberata de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului
Blaj, penrru transportatorii care au sediul sau domiciliul, dupa caz, pc raza administrativ - teritorialir a

municipiului Blaj, pe baza unei documentatii, in conditiile prevazute de Legea nr. 38 / 2003. actualizata
si a indeplinirii unor conditii cumulative.
(2) Documentatia trebuie sa contina urmatoarele:
a) cerere tipl
b) copie a autorizatiei de transporll
c) copie a cenificatului de inmatriculare cu [.T.P taxi valabila si a canii de identitate a autovehiculului
detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing din care sa rezulte ca autovehiculul nu

depaseste -5 ani de Ia data fabricatiei pentru eliberarea autorizatiei taxi si l0 ani de la data fabricltiei
pentru prelungirea acesteia:
d) copie a certificatului de agreare valabil;
e) declaratie pe propria raspundere privind dispecerul taxi, prin care transponatorul autorizat va asigura

dispecerizarea in cazul transportului de persoane in regim de ta\i:
11 declararia pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriilor de depanajare:
g) dovada platii tarifului pentru eliberarea autorizatiei taxi.
h) Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transponatorul nu are datorii la bugetul local si in
care sa figureze autovehiculul pentru care se elibereaza autorizatia taxil
i) copie de pe cenificatul de atestare a pregatirii profesionale al taximetristului;
j) cazieruljudiciar al tax imetristulu i, din care sa rezulte ca acesta nu a tbst condamnat pentru:

o infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice:
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. infractiuni privind traficul si consumulde droguri:
o infractiuni contra vietii, sanatatii si integritatii corporale:
o infractiuni privind traficLrl si e\ploatarea persoanelor vulnerabile;
o infractiuni contra libertatiisi integritatii se\uale:
. infractiuni contra patrimon iului:

k) avizul medico-psihologic care atesta ca taximetristul este apt pentru a ocupa o functie care concura la

siguranta circulatiei. obtinut conform prelederilor legale in vigoare;
l) declaratie pe propria raspundere a transponatoru lu i ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea

tuturor autovehiculelor cu care va desthsura transponul in regim de raxi, spatii detinute in proprietate

sau prin contract de inchiriere:
m) asigurarea obligatorie de raspundere cir ila auto:
n) asigurarea pasagerilor si a bagajelor
(3) Conditiile care trebuie indeplinite cumulativ sunt urmatoarele:
a) autovehiculul care este detinut in proprietate este inmatriculat in judetul Alba (autovehiculul detinut
in baza unui conlract de leasing poate tl inmatriculat in oricejude():
b) criteriile de depanajare prezentate in declaratia pe proprie raspundere contbrm Art. l8 alin. (.1) sunt

identice cu cele din certificatul de agreare emis de R.A.R.l
c) solicitantul autorizatiei taxi sau a copiei confbrme a asigurat, prin declaratia pe propria raspundere, ca

detine in proprietate sau cu contract de inchiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe

intreag,a durata de ralabilitate a autorizaliei ta\i:
d) autovehiculul pentru care se elibereaza autorizatia taxi trebuie sa aiba culoare alba integral , culoarea
va fi dovedita prin cenificatul de agreare emis de R.A.R. cartea de identitate sau talonul autoveh icu luluil
(4) Autorizatia taxi se elib€reaza sub rezerra prezentarii in maximum l5 zile a dovezii de fiscalizare a

aparatului de taxat. Daca in termen de 1.5 zile de la eliberarea uutorizatiei taxi nu se prezinta dovada
fiscalizarii aparatului de taxat. aulorizrtia tlxi se retragc. urmand a fi supusa unei noi proceduri de

atribuire.
Art.24 Autorizatia taxi se elibereaza odata cu doua ecusoane care au acelasi termen de valabilitate cu
aceasta, cu obligatia achitarii contravalorii acestora. Ecusoanele vor contine obligatoriu urmatoarele:
a) localitatea de autorizare;
b) tipul transportului, respectiv:

I . TAXI - pentru transportul in regim de taxi:
2. RENT CAR - pentru transportul in regim de inchiriere:

c) termenul de ralabilitate a autorizaliei taxi:
d) numarul de ordine al autorizatiei taxi astl'el cum a tbst atribuit confbrm registrului speciall
e) numarul de circulatie al autovehiculului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi.
Art,25 Atribuirea autorizatiei taxi se anuleaza si nu se mai elibereaza in urmatoarele cazuri:
a) precizarile referitoare la autovehiculul prezentat in declaratia pe propria raspundere nu corespund cu

realitatea, asigurandu-i un punctaj inferior celui obtinut la aplicarea punctajelor pentru criteriile de

departajare precizate in declaratie:
b) [n termen de maxim 6 luni de la atribuire transponatorul autorizat nu a putut prezenta documentele

autovehiculului p€ntru care a solicitat atribuirea.
Art. 26 Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei taxi se va comunica
prin declaratie pe proprie raspundere a transportatorului autorizat inaintata autoritatii de autorizare in

maximum 30 de zile de la data modificarilor respective.
Art.27 (l) Autorizatiile taxi sunt valabile cu conditia vizarii anuale a acestora. Pentru vizarea anuala a

autorizatiei taxi, va fi depusa. in perioada I ianuarie - 3l martie, o cerere tip insotita de urmatoarele
documente valabile:
a) cererea transponalorului pentru vizarea autorizatiei taxi:
b) certificatul de inmatriculare cu l.T.P taxi valabila si cartea de identitate a vehiculului din care sa

rezulte ca acesta este detinut in proprietate sau pe baza unui contract de leasing:
c) certificatul de agreare, valabil, emis de R.A.R:
d) copia atestatului profesional al conducatorului auto:



e) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
l) asigurarea pasagerilor si a bagajelon
g) buletin de verificare metrologici a casei de marcat:
h,) dovada achitarii tuxei de viza a autorizutiei taxi.
(2) Viza anuala consta in aplicarea pe verso la autorizatia taxi a semnaturii functionarului care are

atributii definite prin fisa postului, a anului de viza si a stampilei serviciului.
(3) Tariful pentru vizare este egal cu tariful pentru acordarea autorizatiei de taxi.

I'relungirea valabilitatii autorizatiei taxi

Art.28 (1) O autorizatie taxi detinuta pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani. cu

rnentinerea obligatoric a aceluiasi numar de ordine, numai daca la data cercrii sunt indeplinite, dupa caz,

cumulativ urmatoarele conditii:
. autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi nu depaseste vechimea de l0

ani de Ia data fabricatiei si este detinut cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de

leasing;
. sunt respectate prevederile an. 39 din prezentul regulament, daca se inlocuieste autovehiculul

taxi ca urmare a prelungirii autorizatiei taxi:
. transponatorului respectiv nu i s-a retras autorizatia de transpon sau nu i s-a suspendat

autorizatia taxi in ultimii 5 ani:
. contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi este in termen de

valabilitate si transponatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea:
. transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat, dupa

caz, din transponul in regim de taxi, in conformitate cu datele fumizate din memoria fiscala a

aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi.
(2) In vederea prelungirii valabilitatii autorizatiei taxi, transporlatorul autorizat va depune la autoritatea

de autorizare, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii acesteia, o documentatie ce trebuie

sa contina:
o Cerere pentru prelungirea autorizatie taxi:
. Copie dupa autorizatia de transport emisa de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei

Municipiului Blaj, valabilal
. Autorizatia taxi, in original;
o Copie dupa certificatul de inmatriculare si dupa canea de identitate a autovehiculului detinut in

proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, cu [.T.P taxi valabila;
r Copie dupa certificatul de agreare valabil:
o Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul nu are datorii Ia bugetul local

si in care sa figureze autovehiculul pentru care se elibereaza autorizatia taxil
. Copie dupa certificatul profesional pentru conducatorul auto:
o Declaratie pe propria raspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat va

asigura dispecerizarea in cazul transportului de persoane in regim de taxi;
o Avizul medico-psihologic care atesta ca taximetristul este apt pentru a ocupa o functie care

concura Ia siguranta circulatiei, obtinut conform prevederilor legale in vigoare;
o Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;
. Asigurarea pasagerilor si a bagajelor;

(3) Daca transporatorul autorizat nu a depus documentatia, conform alin. 2, autorizatia taxi se retine sau

se va relrage, dupa caz.

Inlocuirea unui autovehicul

Art. 29 (f) Transportatorul autorizat poate sa isi inlocuiasca, la cerere, autovehiculul detinut, cu titlu de

proprietate sau in temeiul unui contract de leasing pentru care a obtinut o autorizatie taxi, cu un alt
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autovehicul detinut in aceleasi conditii, care indeplineste criteriile de departajare prevazute la an. 2l
alin. 4 din prezentul regulament, cu cel putin acelasi punctaj pe care autovehiculul inlocuit l-a obtinut. la
data atribuirii autorizatiei taxi, in urmatoarele cazuri:

. autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice. morale, deteriorarii sau funului. In

aceasta categorie se inscrie si cazul in ca.re autovehiculul nu mai corespunde normelor europene
privind noxele:

. aulovehiculul a tbst casal:

. aulovehiculul a fost instrainat:
o autovehiculul inlocuitor are o vechime mai mica si obtine un punctaj superior din aplicarea

criteriilor de departajare existente, dupa caz.
(2) Autovehiculul inlocuitor trebuie sa fie detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing
de catre transponatorul autorizat respectiv si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

o sa indeplineasca cel putin acelasi punctaj ca autovehiculul inlocuit privind criteriile de

depanajare in cazul transportuluide persoane in regim de tari:
o sa aiba vechimea de la data fabricatiei cel mult egala cu vechimea autovehiculului inlocuit, dar

nu mai muh de I 0 ani:
o sa indeplineasca conditiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizatiilor taxi.

(3) Documentatia necesara schimbarii autovehiculului este cea precizata pentru eliberarea autorizatiei
taxi.
(4) Noua autorizatie eliberata va avea acelasi numar si aceeasi valabilitate. Odata cu aceasta se vor
schimba vechile ecusoane.

S uspendarea autorizatiei taxi

Art,30 (l) Autorizatia taxi poate fi suspendata odata cu ecusoanele aftrente, pentru l-3 luni, in

urmatoarele cazuri:
a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului;
b) a expirat valabilitatea inspecriei tehnice periodice:
c) sunt incalcate prevederile privind modul de taritare a serviciului, care defavorizeaza clientul sau

care vizeaza evaziunea fiscala:
d) au fost savarsite abateri grave sau repetate de la prevederile contractuluide atribuire in gestiune a

serviciului sau de la prezentul regulament, privind legalitatea, siguranta serviciului, calitatea si

continuitatea serviciului sau protectia clientului si a mediului:
e) plata serviciului de transport in regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat

corespunzalor;
fl aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului a altor inscrisuri, insemne sau

accesorii decat cele stabilile de lege si de prezentul regulamentl
g) nerespectarea termenului de maximum 30 de zile de la data modificarilor prin declaratie pe

propria raspundere a transponatorului autorizat a oricarei moditicari a uneia sau mai multor
conditii de acordare a autorizatiei de transport:

h) nerespectarea prevederilor privind obligaliile transponatorilor autorizafi in legdturd cu emiterea

$i utilizarea rapoanelor de inchidere zilnicd qi a rapoanelor memoriei fiscale.
(2) In cazul suspendarii, transpona(orul autorizat este obligat sa predea la autoritatea de autorizare
autorizatia taxi in original si cele 2 ecusoane.
(3) Ridicarea suspendarii se t'ace cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

. transportatorul autorizat, va face dovada existentei si valabilitatii documentului pentru care s-a

tacut suspendarea sau face dovada ca a remediat cauzele care au generat suspendarea;
. Iransportatorul autorizat fhce dovada achitarii tarifului de ridicare a suspendarii:

(4) La ridicarea suspendarii, transportatorul autorizat va primi ecusoane noi (in cazul deteriorarii celor
vechi), cu conditia achitarii contravalorii aceslora.
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Rctrirgerea autorizatici taxi

Art.3l (I) Autorizatia taxi precum si ecusoanele aferente acesteia poate ti retrasa in urmatoarele cazurr:
a) odata cu retragerea autorizaliei de transpon
b) pentru nerespectarea prevederilor legale in ceea ce privegte faptul ce autoriza(ia de taxi sau orice

copie conformd este unica gi netransmisibilA de la un transportator autorizat la alt transportator
sau persoane fizici, asocialie tamilialtr, precum gi de la un autovehicul la altul

c) in cazul imposibilitelii transponatorului autorizat de a tace dovada existenlei sau valabilitAlii
ecusoanelor ori a unuia dintre docunrentele rcspective. in maximum 30 de zile, autoriza(ia de taxi
sau copia conforma respectiva se retrage, odatA cu ecusoanele

d) a fost obtinuta pe baza unor documente false:

e) daca a fost retinuta de doua ori in ll luni consccutilc:
f) daca activitatea de transpon in regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusa in mod

nejustificat, total sau partial, fata de prevederile contractului de atribuire in gestiune, timp de 6
luni. respectiv l2 luniconsecutile. dupa cum rezulta din rapoanele memoriei fiscale depuse:

g) autorizatia taxi si/sau ecusonul. dupa caz. au lbst incredintate sau utilizate de alt autovehicul
decat cel pentru care au fosl atribuile:

h) daca autovehiculul executa activitate de transpon pe perioada in care autorizatia taxi este retinuta
sau suspendata:

i) daca taxiul este dolat cu aparat de taxat nefiscalizat de catre detinatorul legal al autorizatiei taxi:
j) in cizul in care conducatorul auto nu detine atestat profesional sau atestatul obtinut are

valabi I itatea depasita:
k) in cazul in care pe perioada suspendarii transportatorul autorizat a prestat activitatea cu

autovehiculul respectivl
l) daca in termen de l5 zile de Ia eliberare, transportatorul autorizat nu prezinta dovada fiscalizarii

aparatului de taxat la autoritatea de autorizare:
m) la cerere.

(2) In cazul retragerii, transportatorul autorizat este obligat sa predea la autoritatea de autorizare

autorizatia taxr in original si cele 2 ecusoane, In caz de pierdere sau sustragere se va proc'eda conform
an. 29 alin (3).
(3) Autorizatiile taxi retrase vor fi atribuite prin procedura de atribuire.
Art,32 (l) Serviciul de transpo( in regim de taxi, in Municipiul Blaj. se atribuie in gestiune delegata,
prin contract de atribuire, de catre autoritatea de autorizare. transponatorilor autorizati, pe baza

autorizatiei de transport corespunzatoare, emisa de catre aceasta. precum si pe baza numarului de

autorizatiitaxi , obtinute prin procedura de atribuire.
(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se desfasoara serliciul de

transpon concesionat, pe baza autorizatiilor taxi atnbuite fiecarui transportator autorizat. pcntru

autovehiculele detinute si utilizate conform prevederilor legii si ale prezentului regulament.
(3) Odata cu tinalizarea procedurii de eliberare a autorizatiilor taxi se demareaza procedura de incheiere

a contractelor de atribuire in gestiune delegata a serviciului respectiv, care se realizeaza pe brza tuturor
autorizatiilor taxi obtinute prin procedura de atribuire sau prin alte proceduri prevazute de lege.

(4) Contractul de atribuire in gestiune delegata se incheie pentru o perioada egala cu durata maxima a

valabilitatii autorizatiilor taxi atribuite. dar nu mai mult de 5 ani.
(5) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire transportatorul autorizat obtine alte autorizatii
taxi. acestea vor fi incluse in contract prin act aditional, nemodificandu-se durata contractului.
(6) Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit, pentru autorizatiile taxi a caror valabilitate nu a

expirat, durata contractului reinnoit fiind egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei autorizatii
detinute, dar nu mai mare de 5 ilni.
(7) Contractul de atribuire in gestiune \a contine:
a) lista cu autorizatiile taxi detinute, cu precizarea numerelor de ordine si a termenelor de valabilitate a

acestora:
b) caietul de sarcin i:
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(lesionarel autorizatiilor tari

Art. 33 (l) Cesionarea paniala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de atriburre a
gestiunii serviciului de transport taxi dc cirtre titularul/titularii acestora unuia sau mui multor
transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:
a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat. dand nastere unui nou transportator:

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;
c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea

unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transponator autorizat in regim de

taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transponatori, dupa caz:

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizala sau o asociatie familiala
autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.
(2) Ca urmare a infiintarii noilor transponatori in urma uneia dintre operatiunile prevazute la alin. ( l2)
autoritatea de autorizare va comasa sau distribui corespunzator autorizatiile taxi, detinute de operatorii
initiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, intre transportatorii initiali si

transporlatorii nou infiintati. dupa caz, in rapon cu numa.rul autovehiculelor care au fbst preluate sau

cedate intre titulariicontractelor si transporatorii nou-infiintati, astfel:

A. In cazul in ca-re titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui
nou transportator, pentru comasarea autorizatiilor taxi se vor parcurge urmatoarele etape:

l. Se va depune proiectul de fuziune public:.rt in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a, conform
prevederilor an.242 alin. (2) din Legea nr 3l/1990 privind societatile comerciale, actualizata din care

sa reiasa care sunt autovehiculele taxi cedate, identificate prin numar de inmatriculare si numar de

identificare.
2. Autorizarea noului transponator rezultat se tace pe baza documentelor prevazute de prezentul

regulament.
3. Eliberarea autorizatiilor taxi in urma comasarii autorizatiilor (lxi se ra fuce pe baza unei

documentatie ce trebuie sa contina urmatoarele:
. autorizatiile de transpon, in original:
. contractele de atribuire in gestiune delegata. in original:
o autorizatiile taxi in original :

o acordul societatii de leasing in cazul in care autovehiculele sunt detinute in remeiul unui contract
de leasing:

o cartile de identitate, certificatele de inmatriculare si certificatele de agreare, in copie, pentru

autovehiculele taxi cedate din care sa reiasa ca proprietarul este transporatorul nou infiintat:
o certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca transportatorul nou int'iintat nu are datorii Ia

bugetul local si in care sa figureze autovehiculele preluate;
. declaratie pe propria raspundere privind asigurarea dispecerizarii pe toata perioada de
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c) drepturile si obligatiile panilor.
(E) Unui transponator autorizat care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a incheia cu

teni contracte de subdelegare a sen'iciului respecti!.
(9) Un contract de atribuire se reziliaza in urmatoarele cazuri:
a) a lbst retrasa aulorizatia de transpon a transponatorului autorizat:
b) au fost retrase toate autorizatiile taxi care au facut obiectul contractuluil
c) conform prevederilor contractulu i;
d) in caz de nerespectare repetata a clauzclor contractuale
(10) Drepturile si obligatiile transponatorilor autorizati carora li se atribuie in gestiune delegata

executarea serviciilor de transpon in regim de taxi se prevad in caietele de sarcini anexa(e la contractele
de atribuire in gestiune delegata
(ll) Sc interzice titularilor contractclor de atribuire a gestiunii delegate a serliciilor de transpun in
regim de taxi sa incheie cu terti contracte de subdelegare a serviciului de transpon respcctiv.



. valabilitate a autorizalie taxi:

. dovada includerii laximetristilor utilizati in baza de date a unei autoritati publice locale:

. cenificatul de atestare t-rscala din care sa rezulte ca noul transporlator autorizat nu are datorii la

bugetul local si in care sa figureze autoveh icu lu l/au loveh icu le le.

B. [n cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat. di]nd nastere unor noi
trunsponatori, pentru distribuirea autorizatiilor taxi se !or parcurge urmatoarele etape:

l. Se va depune proiectul de divizare publicat in Monitorul Oticial al Romaniei, Partea IV-a, contbrm
prevederilor an. 242 alin. (2) din Legea nr. ll/1990 privind societatile comerciale. actualizata din care

sa reiasa care sunt autovehiculele taxi cedate, identificate prin numar de inmatriculare si numar de

identificare:
2. Autorizarea noilor transponatori pe baza documentelor prevazute de prczentul regulament.
3. Distribuirea autorizatiilor taxi, dupa parcurgerea etapelor precizate mai sus se va face pe baza unei o
documentatie ce trebuie sa contina urmatoarele:

. autoriza(ia dc transpon, in original:

. contractul de atribuire in gestiune delegata. in original:

. autorizatiile taxi in original I

o acordul societatii de leasing in cazul in care autovehiculelc cedate sunt detinute in temeiul unui

contract de leasing:
o canea de identitate, certificatul de inmatriculare si certil'icatul de agreare, in copie, pentru
o autovehiculele cedate din care sa reiasa ca proprietarul este noul transportatorul autorizat. asa

cum tigureaza in cenificatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului Comenului:
. declaratie pe propria raspundere privind asigurarea dispecerizarii pe toata perioada de valabilitate

a autorizat iei ta-\i:
o dovada includerii taximetristilor utilizati in baza de date a unei autoritati publice localel
. cenificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transponator autorizat nu are datorii la

bugetul local si in care sa figureze autoveh icu lu l/au toveh icu le le preluate.
o dovada achitarii tarifului de eliberare a autorizatiilor tari;

4. Se va prezenta Contractul de cesiune, in original, autentificat de catre un notar public pe baza caruia

autoritatea de autorizare va elibera noul contract de delegare in gestiune si actul aditional, dupa caz.

C. In cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizutii
taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator
autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, duPa c.v, pentru

distribuirea autorizatiilor taxi se vor parcurge urmatoarele etape:

L Se va depune o documentatie ce trebuie sa contina:
o declaratie notariala. in original, in care se specitica la catc'autorizatii taxi renunta transponatorul

au(orizat si care sunt acestea (pentru identificarea auto\ehiculului pentru care s-a atribuit
autorizatia taxi se scrie obligatoriu numarul de inmatriculare si numarul de identificare):

. copia contractului de munca al angajarului in tavoarea caruia transportatorul autorizat cedeaza

autoriz.at ia./autorizat iile taxi, din care sa reiasa ca este angajat de minim 5 luni in cadrul societatii
respective. inregistrat la ITM:

. cenificatul constatator al transponatoru lu i autorizat care cedeaza autorizatia./autorizatiile taxi,
eliberat de catre Oficiul Registrului Comertului si statutul societatii (daca este cazul);

. cenificatul de inregistrare al noului transponator infiintat si cenificatul constatator eliberate de

catre Oficiul Registrului Comenului, din care sa reiasa ca angajatul in lavoarea caruia se cedeaza

autorizatia./autorizatiile este persoana fizica autorizata. membru al intreprinderii familiale sau

asociat unic, dupa caz. (transportator = cod CAEN 49-32)

. autorizat ia./autorizat iile taxi cedata./cedate, in original:
2. Autorizarea noului transponator pe baza documentelor prcvazute de prezentul regulament:
3. In vederea efectuarii distribuirii autorizatiei/autorizatiilor taxi. dupa parcurgerea etapelor precizate

11



mai sus, noul transportator autorizat va depune urmatoarele documente:
. cerere pentru distribuirea autorizatiei/autorizatiilor taxi:
. copie dupa autorizatia de transport a noului transportator infiintat;
. acordul societatii de leasing in cazul in care autoveh icu lul/autoveh icu lele cedat/cedate sun(

detinute in temeiul unui contract de leasingi
. cartea de identitate, certificatul de inmatriculare si certificatul de agreare pentru

autovehiculul/autovehiculele cedat/cedate din care sa reiasa ca proprietarul este noul

transponatorul autorizat, asa cum ligureaza in cenificatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul
Registrului Comenului:

. declaratie pe propria raspundere privind asigurarea dispecerizarii pe toata perioada de valabilitate
a autorizatie taxi:

. dovada includeriitaximetristilor utilizati in baza de date a unei autoritati publice locale;

. certificatul de atestare t'iscala din care sa rezulte ca noul transponator autorizat nu are datorii la
bugetul local si in care sa figureze autoveh icu lu l/autoveh icu le le preluat/preluate.

o dovada achitarii tarifului de eliberare a autorizatiei/aulorizatiilor taxi:
.1. Se va prezenta Con(ractul de cesiune. in original. autentificat de catre un notar public pe baza curuiit

autoritatea de autorizare va elibera noul contract de delegare in gestiune si actul aditional. dupa caz.

D. In cazul in care titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata

intreprindere individuala sau o asociatie familiala autorizata care se transforrna intr-o persoana juridica,

dand nastere unui nou transportator, pentru distribuirca autorizatiei taxi se vor parcurge urmatoarele

etape:
l. Infiintarea noului transponator - pe$oana juridica conform prevederilor Legii nr. 3l/1990 privind
societatile comerciale, republicata. in care transponatorul autorizat persoana fizica este actionar unic:
(transponator = cod CAEN .{932)

2. Autorizarea noului transponator pe baza documentelor prevazute de prezentul regulament.

-3. [n vederea efectuarii distribuirii autorizatiei taxi, dupa parcurgerea etapelor precizate mai sus. in

termenul specificat, noul transponator autorizat va depune urmatoarele documente:
. cerere pentru distribuirea autorizatiei tani. ca urmare a transformarii:
o contractul de atribuire in gestiune delegata. in originall
. autorizatia de transport si autorizatia taxi, in original:
. copie dupa autorizatia de transpoft a noului transportator infiintat:
o acordul societatii de leasing in cazul in care autovehiculele ceda(e sunt detinute in temeiul unui

contracl de leasing:
o cartea de identitate, certificatul de inmatriculare si cenificatul de agreare pentru autovehiculul

autorizat taxi. din care sa reiasa ca proprietarul este noul tr:msponatorul autorizat persoana

juridica, asa cum figureaza in cenitlcatul de inregistrare eliberat de catre Oficiul Registrului
Comertului:

. declaratie pe propria raspundere privind asigurarea dispecerizarii pe toata perioada de valabilitate
a autorizatiei taxi:

. certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca noul transportator autorizat nu are datorii la

bugetul local si in care sa figureze autovehiculul/autovehiculele preluat/preluate.
(3) In cazul in care se cedeaza mai multe autorizatii taxi unui singur angajat. transportatorul autorizxt
nou infiintat trebuie sa fie penoana juridica.
(4) Pe baza autorizatiilor taxi obtinute de ficcare transponator ca urmare a aplicarii preredenlor alin. (l),
contractele initiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator de autoritatea de autorizlre,
transportatorilor rezultati in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. (2), in interiorul aceluiasi

termen de valabilitate a contractului/contractelor initial/iniliale.
(5) Suspendarea activitatii de transpon in regim de taxi se poate realiza numai in cazuri justificate.

Art.34 Contractele de atribuire a gestiunii delegate serviciilor de transport in regim de taxi si caietele de

sarcini se intocmesc conform Contractului - cadru de atribuire in gestiune delegata a serviciului de
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rranspon in regim de taxi.
Art.35 Este interzisa efectuarea serviciului de transport public de transpon sau bunuri in regim taxi fara
detinerea autorizatiei de transpon, autorizatiei taxi si a celor 2 ecusoane.

('apitolul V - Activitatea de dispecerat

Art. 36 (l) Activitatea de dispecerat taxi in Municipiul Blaj poate fi executata de catre o ce persoana
juridica, denumita in continuare dispeccrat. autorizata de autoritatea din cadrul Prirnariei Municipiului
Blaj, in conditiile legii si ale prczentului regulament.
(2) Dispeceratele taxi autorizate de catre autoritatea de autorizare din cadrul Prirnariei Municipiului Blaj
au dreprul sa ofere sen'icii de dispecerizare numai pe baza de contract de senicii si numai
tran\ponatorilor autorizati care isi dcsllsoara actiritatea in,"lunicipiul Blaj, pe baza autorizatiilor ta\i
emise dc aceeasi autoritate de uutorizarc.
(-1) Asigurarea dispecerizarii seniciului de transport pesoane in regim de taxi este in srcinu
transponatorului autorizat.
(4) In conditiile in care in obiectul dc activitate al unui operator economic inregistrat la registrul
comertului se regasesc deopotriva activitatea de transport persoane in rcgim de taxi si activitatea de

dispecerat taxi, aceasta din urma este considerata o activitate conexa a transponatoru lu i autorizat.
(5) [n orice alta situatie decat cea prczentata la alin. (4), relatia dintre un dispecerat taxi si un

transportator autorizat care executa transport in regim de taxi es(e o relatie contractuala bazata pe

contractul de dispecerizare incheiat in confbrmitate cu afl. 37 din si Ordinul nr. 356/2007.
(6) Dispecerizarea poate fi asigurata de persoane juridice autorizate. care pot t'i transponatori autorizati
care executa transpon in regim de taxi \au operatori economici care nu au in obiectul de activitute
transponul in regim de taxi.
(7) Serviciile de transpon persoane in regim de taxi nu pot fi erecutate decat in conditiile in care se

asigura posibilitatea clientului de a apela la aceste senicii prin comenzi telefonice, realizate prin
intermediul dispeceratelor taxi.
(8) Denumirea dispeceratului taxi si numarul de apel telefonic al dispeceratului taxi, va fi afi\al pc

caseta speciala taxi sau pe caroserie. Estc interzisa afisarea pe caroserie \au pe caseta speciala a

denumirii unui dispecer si/sau a numarului teletbnic de apel daca acesta nu este autorizat ca dispecer
taxi in Municipiul Blaj.
(9) In cazul transportului de marfuri sau bunuri in regim de taxi, asigurarea dispecerizariieste optionala.
Art. 37 Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei
Municipiului Blaj pe baza unei documentiltii care trebuie sa contina urmutoarele:

o cerere tip:
. copie de pe certificatul de inmatriculare emis de registrul comertului:
o declaratie pe propria raspundere a persoanei desemnate sa administreze, conform careia

dispeceratul detine baza tehnica necesara, statia de emisie-receptie, fiecventa radio pro(ejalu.
personalul autorizat si spatiile necesare:

o copie de pe cenificatul de operator radiotelefonist al angajatilor dispeceratului taxi, eliberat de

autoritatea in domeniul comun icatiilor:
o certificate de atestare fiscal. din care sa rezulte ca transportalorul nu are dalorii la bugetul local:
. copie de pe licenta de utilizare a fiecventelor radioelectrice. eliberata de autoritalea in domeniu:
o dovada platii tarifului de acordare a autorizatieide dispecerat taxi:

Art. 3E (l) Autorizatia de dispecerat taxi se elibereaza pentru o perioada de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani in aceleasi conditii ca la emitere, si este valabila numai pe raza

Municipiului Blaj.
(2) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati, care isi
desfasoara activitatea intr-o localitate, cu exceptia localitatilor unde s-au atribuit mai putin de

100 de autorizatii taxi, unde serviciul de dispecerat este optional.
(3) Un transponator autorizat caruia i s-a atribuit in gestiune executarea unui serviciu de transpon
penioane in regim de taxi, daca nu isi autorizeaza propria activitate de dispecerat. este obligat sa apeleze
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la sen'iciile unui dispecer taxi autorizat, pe baze contractuale.
Art.39 Autorizatia pentru activitatea de dispecerat taxi in Municipiul Blaj va fi retrasa de catre emitent

in urmatoarele cazuri:
. autorizatia a fost eliberata pe baza unor documente false sau neconforme cu realitatea:
o nu mai sunt indeplinite conditiile care mentin valabilitatea acesteia;
. dispeceratul deserveste taxiuri dotate cu statii radio neinregistrate in registrul de evidenta a

aceslora:
. disp€ceratul deservestc autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizatii taxi sau detin

autorizatiitaxi atribuite de autoritatile de autorizare ale altor localitati:
o dispeceratul deserveste autoturisme care realizeaza transponuri in regim de inchiriere:
. dispeceratul impune transponatorilor autorizati dcserviti practicarea unor tarife destinate

controlului pietei si eliminarii concurentei;
o la cererei

Art.40 Contractul de dispecerizare trebuie sa exclud orice tratament discriminatoriu aplicat
transponatorilor autorizati deserviti, precum si orice tendin(a monopolisla, de control al pietei si de

eliminare a concurentei.
Art.4l (l) Transponul public de penioane in regim de taxi se va desfasura continuu pe perioada celor
24 de ore ale zilei.
(2) Transponul public de persoane in regim de taxi va fi organizat de dispeceratele taxi in asa fel incat sa

asigure urmatoarele procente minime de autovehicule care desfasoara activitatea de taximetrie dupa cum

u rrneilz a:
o minim 80 % din numarul total de autovehicule at'late in contract de dispecerizare in perioada

orelor 06.00 - 22.00:
o minim 2 7r din numarul total de autovehicule aflate in contract de dispecerizare in perioada

orelor 22.00 - 06.00 , dar nu mai putin de 2 autoturisme.

Capitolul VI - Desfasurarea activitatii de transport in regim de taxi

Art. 42 Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi, conducatorul auto trebure 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 cenificat de atestare profesionala valabil:
c) sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic:
d) sa aiba varsta minima de 2l de ani:
e) sa nu aiba mentiuni in certificatul de cazier judiciar din care sa rezulte ca acestia au fost

condamnati pentru una dintre urmatoarele infractiuni:

- infrac{iuni contra sigurantei pe drumurile publice:

- inlracliuni privind traficul Ei consumul de droguri;

- infracliuni contra vietii. senlt5fii ti integritAtii corporale:

- infracliuni privind traficul qi exploatarea persoanelor vulnerabile:

- infractiun i contra libertalii 5i integrittrli i sexuale:

- infracliuni contra patrimoniului

I)otarea autol'ehicu I u lui

Art.43 (l) Pentru transportul de persoane sau transportul de bunuri si marfuri in regim de taxi in
Municipiul Blaj. vor fi agreate de catre R.A.R. ca taxiuri numai autoturisme si, respectiv. autovehicule

care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt dotate avand aparat de taxat in stare de lunctionare. cu taximetrul care resPecta prevederile

legilor in vigoare si cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conlbrm prevederilor legii si

ale Ordonantei de urgenta a Guvemului nr 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a
utiliza aparate de marca( electronice fiscale. republicata. cu rnodificarile ulterioare:
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b) autoturismele taxi sunt dotate legal cu statii radio de em isie- recept ie. in stare de t'unctionare:
c) sunt dotate cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor prezentei legi, omologata

de catre R.A,R.:
d) aparatul de taxat intra in functiune doar in momentul in care a lbst activat de dispozitivul de

comanda firat in una dintre pozitiile de operare autorizatc:
e) autoturismul. respectiv autovehiculul. are insemnele, inscrisurile, elementele de culoare ale

caroseriei si dotarile stabilite contbrm prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificarile si

completarile ulterioare, Ordinului nr. 3/2008 precum si prevederilor prezentului regulament:
t) autovehiculele destinate transponului de persoane in regim de taxi vor avea in mod obligrtoriu

culoarea alba integral.
(2) Pentru taxiul destinat transpoflului de persoane trebuie ca tutoturismul agreat sa fie dotat cu portiere

de acces si eracuare in dreptul liecarei banchctd sau scaun pcntru clienti, dupa ciLz, prceum si cu sputiu

corespunzator transponului bagajelor de mana si nu poate transporta mai mult de ,1 persoane in atara

conducatorului auto.
(3) Pentru transportul de marturi sau bunuri in regim de taxi. autovehiculul. cu sau fara remorca, trebuie

sa fie destinat acestui scop si sa nu depaseasca -1,5 tone masa totala maximl uutorizata.
(4) Alte categorii de autovehicule sunt interzise a t'i agreate pentru transponul de persoane sau bunuri in

regim de taxi.
Art.# (1) Taxiul trebuie sa ofere in exterior. prin insemne, inscrisuri. elementc de caroserie de culoare

stabilita si dotari, r,izibile de la distanta, intbrmatii privind tarifele de transpon aplicate, necesare atat

clientului potential. cat si organelor de con(rol si supraveghc're autorizate.
(2) Linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcata pe panile

laterale de o banda dubla de carouri tip sah, de culori altemative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm la
autoturisme si 5 x 5 cm la celelalte vehicule (se va aplica prin lipire, fiind exclusa metoda cu magnet).
(3) Pe fiecare dintre portierele din spate sau pe ponierele cabinei, in caz:ul transportului de marfuri sau

bunuri, se va aplica cate un ecuson, pentru intreaga perioada de valabilitate a autorizatiei taxi. Aceasta
prevedere nu se aplica la prima agreare a autovehiculului.
(4) Se interzice utilizarea autovehiculelor in activitatea taxi cu ecusoane deteriorate sau cu un singur
ecuson.
(5) Dotarea exterioara a taxiului consta intr-o lampa taxi, de culoare galbena, cu inscrisul TAXI pe tata

si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine doua lampi suplimentare. de

culori diferite. a caror semnificatie, vazute din fata, este urmaroarea:
. in stanga, o lampa de culoare rosie carc, atunci cand este aprinsa, indica pozitia <<Ocupat>> a

taxiului. respectiv exista comanda client si prestatia se tarifeaza:
. in dreapta. o lampa de culoare verde care, atunci cand este aprinsa. indica pozitia <<Liber>> a

taxiului, respectiv nu exista comanda client.
(6) Lampa taxi poate fi astfel dimensionata incat pe partile laterale, optional, sa se poata inscrie vizibil
datele de identiticare ale transponatorxlui autorizat sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt

inregistrate la registrul comenului, si numarul de apel teletbnic al dispeceratului taxi care ildeserveste.
(7) In cazul in care denumirea dispeceratului taxi si numarul de apel teletbnic al dispeceratului taxi nu

sunt afisate conlbrm alin. (6) aceste date pot t'i afisate pe caroseria autovehiculului destinat transponului
de penoane in regim de taxi.
(8) Modelul lampii taxi va t'i omologat de R.A.R.
(9) Esle interzisa afisarea pe parbrize a oricaror inscrisuri sau simboluri.
Art. 45 (1) Pe portierele din fata ale taxiului se aplica inscrisuri privind valorile taritelor de distanta
(lei/.km). practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, astfel incat acestea sa fie vizibile de la minimum

-5 metri.
(2) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client,

cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pomire, pe timp de

zi si pe timp de noapte, purtand stampila autoritatii de autorizare. precum si un ecuson cuprinzand
numele si fotografia conducatorului auto.
(3) Taxiul trebuie sa aiba afisat in interior, la loc vizibil, un anunt cu privire la obligatia clientului de a
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solicita, de a prelua si a pastra bonul clicnt la coborarea din taxi.
Art.46 In rapon cu Municipiul Blaj, transportatorul autorizat poat0 executa transportul in regim de taxi
in urmatoarele situatii:

. permanent, in interiorul MunicipiLrlui Blaj. la cererea clientului:
o ocazional, intre Municipiul Blaj si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a

clien(ului, cu acordul taximetristului. avand obligatia revenirii in localitatea de autorizare dupa
executarea cursei:

o ocazional, intre Municipiul Blaj si alte localitati de peste frontiera. la cererea expresa a clientului
si cu acordul taximetristu lui, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare
dupa executarca cursei.

Art.47 Este interzis transportul penoanelor in regim de taxi pe trasee llxe. prestahilite de taximetrist.
Art.48 (l) Taxiurile au acces in conditiiegale si nediscrim inatorii in locurile de asteptarc a clientilor, in
limita locurilor vacante.
(2) Accesul in locurile de asteptare a clientilor este gratuit.
(f,) In lipsa locurilor de asteptarc a clientilor, taxiurile pot stationa numai in locurile permise pentru

autovehicule.
(4) [n locurile de asteptare, taxiurile pot ti angajate de catre clienti dupa principiul <<primul :osit,
primul plecat>>.
(5) Se interzice stationarea taxiurilor in locurile de asteptare a clientilor situate in alta localitate decat

localitatea de autorizare care a emis autorizatiile taxi ale acestora.
(6) Este interzis ca un transportator autorizat in regim de taxi sa detina pozitia de monopol intr-o statie

de asteptare a clientilor care are caracterul unui loc public.
(7) Este interzisa utilizarea statiilor destinate transportului public in comun ca puncte de imbarcare

si/sau debarcare a c lientilor:
(E) Statiile taxi sunt urmatoarele:
a) Strada Astra (zona Hotel Tamavele) - 8 locuri:
b) Bulevardul Republicii (vizavi de Banca Comerciala Romana) - 6 locuri:
c) Bulevardul Republicii (zona Parcul ,,Avram lancu") - 2 locuri:
d) Bulevardul Republicii (zona Centrul Cultural ,,lacob Muresianu") - 2 locuri:
e) Localitatile componente /atele apaninatoare - Manarade, Petrisat, Spatac. Tiur - l0 locuri in total la
solicitarea transponatorilor autoriati.
Art. 49 (l) Orice persoana are acces egal si nediscriminatoriu in angajarea serviciilor unui taxi aflat in
pozitia <<LibeD>, aflat in stationare sau in miscare.
(2) Angajarea serviciilor unui taxi aflat in miscare in pozitia <<Libep> se poate realiza de catre client
semnalizand vizibil.
(3) Angajiuea 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 pesoanelor bolnave sau aflate in imposibilitatea de a se deplasa. taxiul poate opri si circula in regim
special in zone unde circulatia este restrictionata, fara a afecta siguranta celorlalti participanti la trafic.
Art.50 Se interzice transponul pe o singura cursa a mai mult de un client.
Art. 5l (l) Pe roata durata activitatii taxiurile pot fi supuse controlului in ceea ce priveste respectarea

prevederilor prezentei legi de catre reprezentantii organelor de con(rol autorizate, respectiv :

a) administratia publica locala;
b) organele fiscale locale sijudetene ;

c) organele de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile
sale teritoriale :

d) Autoritatea Rutiera Romana - ARR. prin reprezentantele teritoriale :

e) Biroul Roman de Metrologie Legala. prin reprezentantele teritoriale :

0 Srructurile politiei rutiere din cadrul Inspecloratului General al Politiei Romane :

g) RegiaAutonoma <<Registrul Auto Roman>>. prin reprezentanlele teritoriale:
h) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. prin oficiile teritoriale i inspectoratele

teritoriale de munca.



(2) In traficul rutier, controlul autovehiculelor se va efectua de catre reprezentantii autoritatilor
mentionate la alin. ( I ) lit. a)-c), e), g) si h), numai impreuna cu Politia Rutiera.
(3) Principalele obiective ale controlului ef'ectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementarile
specifice, emise de organismele prevazute la alin. ( l), precum si urmatoarele :

. controlul existentei valabilitatii si utilizarii autorizatiei taxi, precum si a ecusoanelor si a

celorlalte documente stabilite de prezenta lege l

. controlul functionarii aparatului de taxat si al integritatii sigiliilor:
o controlul corespondentei dintre indicatiile fumizate in exterior de lampa taxi si indicatiile si

inregistrarile aparatului de taxat :

. controlul respectarii prevederilor privind aplicarea tarifelor si a nivelului acestora ;

o momentul cand a fost descarcat in memorie ultimul rapon fiscal de inchidere zilnica sau ultimul
bon client:

o daca clientii primesc bonul client si daca continutul acestuia esle conform cu prevederile legii;
o preluarea spre analiza si control a datelor din memoria fiscala.

(4) Controlul efectuat in conditiile alin. (l), in timpul deplasarii taxiului in pozitia <<Ocupat>>, se

efectueaza, de regula, in caz de flagrant.
Art. 52 (l) Aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerintele prevazute la An. 4l
din Legea 38/2003 privind transponul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modit'icarile si

completarile ulterioare.
(2) Bonul client trebuie sa contina elementele precizate la Art. 42 din Legea 38/2003 privind transportul
in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi
scoasa din functiune sau fara a elibera bonul client la finalul cursei.

Documente obligatorii la bordul autovehiculelor

Art. 53 (f) La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transpon in regim de taxi trebuie sa se

gaseasca documentele valabile prevazute de reglementarile in vigoare.
(2) In cazul prestarii serviciului de transport in regim de taxi, documentele care trebuie sa existe la bord
sunt urmatoarele:

. autorizatia taxi:

. cenificatul de inmatriculare a autovehiculului:
o copia certificatuluide agrearel
o asigurarea pentru persoane si bunurile acestora. in cazul transportului de persoane;

. asigurarea pentm marfuri si bunurile transportate. in cazul transportului de marfuri si bunuri;

. asigurarea de raspundere civilal
o certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto:
o legitimatia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat:
. copia buletin[rluide verificare metrologica a taximetrului;
o copia contractului cu dispeceratul taxi care il deserveste sau copia autorizatiei de dispecerat taxi,

in cazul taxiurilor transportato rilor autorizati care au dispecerat propriu;
o ecusonul taximetristului. afisat la vederel
o lista cu tarifele practicate, afisata la vedere.
. Pe portiere trebuie sa fie aplicate cele 2 ecusoane.

(3) Ecusonul taximetristului, protejat in tblie, se afiseaza la bordul autovehiculului in loc vizibil si

cuprinde:
o denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective. asa cum este

inregistrat la registrul comertu luit
. numele si prenumele taximelristului:
. fotografia taximetristului;
. stampila transportatoru lu i autorizat si semnatura persoanei desemnatel



. data emiterii ecusonului.
(4) Lista tarifelor practicate se afiseaza la loc vizibil in autovehicul, pentru a putea fi consultata de

client, si cuprinde:
A. In cazul transponului de penoane in regim de taxi:
a) denumirea transportatorului autorizal detinator al aulorizaliei de ta\i respective:
b ) valoarea tarit'elor pract icate. respective:
l. tariful de pornire (lei)l
2. tariful de zi (lei / km):
3. tariful de noapte (lei / km):
4. tarifstationare (lei / ora):
c) data emiterii:
d) starnpila Primariei Municipiului Blaj:
e) stampila transponatorului autorizat.
(5) Lista tarifelor practicate se intocmeste de catre transponatorul autorizat si se inlocuieste de catre
acesta ori de cate ori cel putin unul din tarife se modifica.
(6) Lista tarit'elor practicate se depune, in dublu exemplar, pentru vizare si verificare a conformitatii la

autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj. Dupa verificare si stampilare se

retumeaza un exemplar solicitantului si un exemplar se pastreaza la dosarul de autorizare.
(7) Lista tarifelor se depune pentru vizare ori de cate ori se modifica tarifele de distanta, dar nu mai
devreme de o luna de la ultima vizare.

Capitolul VII - Preturi si tarife privind transportul in regim de taxi

Art.54 (l) In cazul transportului public local de persoane in regim de taxi, se utilizeaza taritul simplu,
respectiv urmatoarele tarif'e, definite conform an.48. lit. a) din Legea 38/2003 privind transportul in
regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare:

o tariful de pomire (lei):
. tarif'ul de distanta (lei/km):
o tariful orar ( lei/ora).

(2) In cazul transportului public local de bunuri sau marfuri in regim de taxi, se utilizeaza taritul simplu,
respectiv urmatoarele tarife din Legea 38/2003 privind transponul in regim de taxi si in regim de

inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare:
o tarilul de pomire (lei)l
o tariful de distanta (lei/km):
o tariful orar ( lei/ora):
o tantul suplimentar ( lei).

(3) Tariful pc distanta maximal se aproba prin H.C.L pe baza propunerii fundamentate de catre

transpomatorii autorizati in urma consultarii asociatilor profesionale reprezentative existente conform
Ordinului A.N.R.S.C. 24312007 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea. ajustarea si

modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de pesoane an.9 si art.l0.
(4) Tariful de distanta maximal de noapte (22:00 - 06:00) in cazul sen-iciului de transpon persoane in

regim de taxi este determinat in corelare cu tarilul maximal pe timp de zi (06:00 - 22:00), in conditiile
in care acesta nu poate fi mai mare decat cu 50% din tariful de distanta maximal pe timp de zi.
(5) Vananta aleasa va fi comunicata autoritatii de autorizare odata cu depunerea cererii pentru obtinereu
autorizatiei taxi. Valoarea tarifelor stabilita va fi afisata pe ponierele din fata ale autovehiculului si in
interiorul autovehiculului, si nu va putea depasi taritul de distanta maximal stabilit prin prezentul

regulament.
(6) Tarifului de distanta maximal pentru serviciile de transport public local de persoane in regim de taxi
pe timp de zi,in Municipiul Blaj se stabileqte la valoarea de 3.5 lei/km, inclusiv TVA.
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Capitolul VIII - Cazierul de conduita profesionala

Art. 55 (1) Primaria Municipiului Blaj prin autoritatea de autorizare va organiza o baza de date privind
activitatea profesionala, evidenta abaterilor de la conduita profesionala si a sanctiunilor pentru aceste
abateri pentru urmatoarele categorii de persoane:

o persoanele care au calitatea de persoane desernnate reprezentand transportatorii autorizati:
o taximetristii:
o alte persoane care de.la:oaru activituti in c\ecutJreJ serr iciilor de tran:pon in regim de taxi.

(2) Includerea unei persoane in baza de date se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere din
care sa rezulte ca persoana respectiva nu a comis abateri de la conduita profesionala si nu a avut
sanctiuni legate de aceasta activitate.
(3) Datele ret'eritoare la activitatea protesionala, abtrterile de la conduita prot'esionala si de la prevederile
standardului ocupational si sanctiunile primite pentru aceste abateri constituie cazierul de conduita
profesionala al unei persoane. Un cazier de conduita profesionala corespunzalor trebuie sa confirme ca
in activitatea sa persoana a dovedit probitate morala si profesionala si ca nu figureaza cu abateri grave

de la conduita profesionala.
(4) Primaria Municipiului Blaj va asigura baza de date impotriva oricarui acces neautorizat al acesteil.
Art.56 Baza de date va include cel putin datele prevazute la art..16 din Ordinul nr 356/2007 pentru

aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
Art. 57 Primaria Municipiului Blaj se consulta cu asociatiile profesionale reprezentative in vederea

mentinerii la zi a cazierului de conduita profesionala.
Art. 58 (l) Autoritatea de autorizare, cu ocazia emiterii autorizatiilor taxi, solicita persoanei desemnate,

care reprezinta transportatorul autorizat. sa depuna dovada includerii tuturor taximetristilor utilizati in
baza de date a Primariei Municipiului Blaj.
(2) Transponatorul autorizat persoana juridica solicita la angajarea fiecarui taximetrist dovada ca acesta

este inclus in baza de date a Primariei Municipiului Blaj. Pe baza dovezii, transportatorul autorizat
solicita in scris Primariei Municipiului Blaj, cazierul de conduita profesionala, care se anexeaza

obligatonu la dosarul de angujare.
Art. 59 O persoana nu poate fi inclusa in mai mult de o baza de date. Orice informatie oferita de o
persoana despre activitatea sa profesionala pentru a fi inclusa in baza de date aire regimul unei declaratii
pe propria raspundere.
Art. 60 Autoritatile prevazute la an. 37 alin. ( l) din Legea nr 38/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare, fumizeaza trimestrial toate datele privind abaterile constatate de aceste autoritati si

sanctiunile aplicate pentru taximetristii care activeaza in domeniul transportului in regim de taxi.
Art.6l Abaterile grave de la conduita profesionala sunt cele prevazute la Capitolul VIII din Ordinul nr.

356t2001 .

Capitolul IX - Obligatiile transportatorilor autorizati, ale dispeceratelor de taxi, ale
taximetristilor si ale clientilor cu privire la desfasurarea operatiunilor de transport in
regim de taxi
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Art. 62 (U [n vederea realizarii transportului de persoane. marfuri sau bunuri in regim de taxi, in

conditii de siguranta, legalitate si calitate, transpo(atorii autorizati, dispeceratele de taxi, taximetristii si

clientii trebuie sa respecte obligatiile prevazute de lege, obligatiile prevazute in prezentul regulament,
precum si cele prevazute in contractele de atribuire a gestiunii serviciului.
(2) Principalele obligatii ale transponatorilor autorizati conform prevederilor Legii nr. 38 / 2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare sunt:

a) sa asigure executarea serviciilor de transport in regim de taxi in conditii de legalitate, siguranta si

calitate:
b) sa nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate si avand

insemnele de personalizare si identificare proprii, stabilite de prezenta lege:

c) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregiltirii



profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand
abateri grave in cazierul de conduita protesionala;
d) sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi. pentru a realiza serviciul de

transport contractat, altui taximetrist, in cazul transponatorului autorizat care este persoana lizica sau

asoc iatie familiala:
e) sa asigure dispecerizarea activitatiisau. dupa caz, posibilitatea apelarii prin telefon mobil:
l) sa asigure clientului si celorlalte persoane transporta(e beneficiul asigurarii lor, a marfurilor sau a

bunurilor acestora pe toata durata transportului:
g) sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmite Ia societate orice inlbrmatie ref'eritoare la

intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului ori a sa

personala:
h) sa anunte autoritatea de polilie, autoritutea l'iscali. autoritatea de rretrologie qi agcnlia serr icc dc eare

depind, in caz de fun sau disparilie, in orice mod. a aparatului de taxat sau a staliei radio de emisie-
receplie de pe taxi de fun sau disparitie. in orice mod. a aparatului dL'taxat sau a statiei radio de emisie-
receptie de pe ta.r i:
i) sa instiinteze in scris asociatia din care face partc taximetristul in legatura cu intreruperea contractului
individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinarel
j) sa prezinte in termen aparatul de taxat. dupa instalarea pe taxi, la prima verihcare metrologica a

tarimetrului. precum si uherior la termenele scadente:
k) sa fumizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control. informatiile privind activitatea de

transport desfasurata:
(3) Pe langa obligatiile prevazute la alin. (2) transponatorii autorizati in Municipiul Blaj au urmatoarele
obligatii:
a) sa prezinte, la cererea autoritatii administratiei publice locale. rapoanele memoriei fiscale pentru

fiecare aulovehicul pe care il detine:
b) transponatorii autorizati persoane juridice au obligatia, prin persoana desemnata pentru conducerea si

organizarea activitatii de transport persoane in regim de taxi sa instruiasca, la angajare, soferii cu privire
la indatoririle acestora conform reglementarilor in vigoare cu privire la activitatea de transpon persoane

in regim de taxi:
c) Sa asigure cel purin un autovehicul adaptat transponului persoanelor cu handicap, in conformitate cu
art.64, alin. (2) din Legea nr.148/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care detin peste 5 autorizatii
taxi:
d) transponatorii autorizati au obligatia de a ridica de la Primaria Municipiului Blaj, in termen de 30 de

zile de la eliberare sau vizare autorizatia de transport. autorizatia taxi sau autorizatia taxi modificata:
c) transportatorii autorizati au obligatia, sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei
Municipiului Blaj. ori de cate ori sunt solicitati, pentru efectuarea controlului privind dotarea
autovehiculului si pentru verificarea valabilitatii documentelor obligatorii la bordul autovehiculului:

fl Sa anunle la autoritatea de autorizare din cadrul Primdnei municipiului Blaj orice moditicare
surveniti in lcgetura cu contractul de dispecerizarel
g) Sa elibereze fiecdrui taximetrist legitimalia gi ecusonul protejat in folie (ce trebuie afiqat la bordul
autovehiculului, la loc vizibil):
h) Sa intocmeasca lista cu tarifele practicate pi si o depun[ pentru vizare contbrm an. 5] alin. (7) din
prezentul regulament;
i) Sa nu utilizeze ca taximetrilti conductrtori auto care nu deiin dovada includerii in baza de date a unei
autont6li publice locale:
j) Sa solicite, in scris, autorittrtii administraliei publice cazierul de conduitd profesionala al

taximetristului inainte de angajarea acestuia $i s5-l anexeze la dosarul de angajare:

k) Sa inltiinleze, in scris, autoritatea de autorizare in legatura cu intreruperea contractului indivrdual de

muncA sau cu sancliunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinarel
l) Sa utilizeze numai locurile de alteptare clienli special amenajate. iar ocuparea acestora va fi facuta in
ordinea stricta a sosirii tariurilor:
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m) Sa nu consume mencare, seminte agricole. bauturi alcoolice li si nu fumeze in autovehiculul taxi,
precum ;i in zona locului de atteptare clienti pe toate durata destlquririi activitejii:
n) Sa asigure ca autovehiculul taxi sa fie permanen( curat in interior li exterio( fer6 pete de rugini ori
exfolieri ale vopselei;
o) Sa nu detinA in ponbagaj nici un fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptand sculele
pentru mici intervenlii Si roata de rezerv6:
p) Sa menlinA curatenia in zona locurilor de a;teptare clienli:
q) Sa nu delind pozilia de monopol intr-o statie de aqteptare a clientilor care are caracterul unui loc
public:
r) Sa delinA contract de dispecerizare valabil, in conditiile in care seniciile de dispecerat sunt obligatorii
pentru toate taxiurile transportatorilor autorizali.
(4) Principalele obligatii alc taxinretristilor sunt urnrltoarcle:
a) sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul,
respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristulu i:
b) sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control
abilitate de lege si de prezentul regulament:
c) sa nu refuze clientul in efectuarea unei cunie in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale
acestuia:
d) sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Liber>>, cu exceptia
cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu
permil aceasta manevra:
e) sa elibereze bonul client la finalul cursei. pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;
f) sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client:
g) sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter int'ructional ori in
alte acte anlisoc iale:
h) sa anunte organele de politie, in cel mai scun timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la care
au participat sau au fost martoril
i) sa nu angajeze transportul unui client at'lat in stare avansata de ebrietate:
j) sa transporte clientul la destinatie p€ traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta:
k) sa nu incarce tariul peste capacitatea sau gabaritul de transpon aurorizat:
l) sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate. in cazul in care
clientul nu le insoteste pe durata transportului:
m) sa transporte bagajele clientilor, in cazul transponului de pesoane, in limitele spatiului destinat
pentru acestea, fara perceperea de tarile suplimentare;
n) sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatu I

de ta\at. pentru verificarel
o) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea ponbagajului, ponierelor si a
geamurilor:
p) sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul
de ta\at:
q) sa nu transporte clienti pe bancheta din lata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au
obligatia sa poarte centura de siguranta:
r) sa nu execute activitate de transport in regim de tuxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in
functiune pentru pozitia de operare respecti\a:
s) sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte Ia conrol, in timpul activitatii,
documentele prevazute de legislatia in vigoare si de prezentul regulament:
t) sA poarte obligatoriu centura de siguran(a cind circulS fera client. in restul cazurilor portul centurii
fiind oplional;
u) sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustiticate, care poate genera sau
favoriza tulburarea ordini i publ ice:
v) sA nu execute curse in afara localitAtii de autorizare decAt in conditiile prevezute la art. l8 din Legea
38 / 2003:
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x) str nu fumeze li sa nu utilizeze mijloacele audio/video fird acordul clientuluil
(5) Pe langa obligatiile prevuzute Ia alin. (4) taximetristii, in Municipiul Blaj au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba un companament civilizat si preventiv tata de panenerii de trafic si organele de control:
b) sa aiba tinuta ingrijita fiind interzisa imbracamintea necorespunzatoare ( sort. maiou. slapi. etc.):
c) sa nu pastreze ca si garantie documentele sau obiectele personale apartinand clientului;
d) sa intretina aspectul curat si ingrijit al autovehiculelor. atat in interiorul cat si in exteriorul aceslora:

e) sa nu execute lucrari de intretinere si reparatii, spalarea si salubrizarea autovehiculelor in statiile de

asleptarc sau pe domeniul public:
f) sa nu polueze fonic in statiile de asteptare:
g) sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban care sa deranjeze clientii:
h) Sa nu consume mAncare, seminle agricole. bAuturi alcoolice gi si nu fumeze in autovehiculul taxi
precunr 9i in zona locului de alteptarc clicnli pe toutd durata desfd;ur[rii acti! ita[ii:
i) Sa utilizeze, pe teritoriul administrativ al municipiului Blaj, numai tarifele aprobate de catre
autoritatea de autorizare, conform listei de tarife gtampilata Si afilata pe bord:

i) Sa ajute, Ia solicitare, clien(ii la urcarea si coborarea din autorehicul. in special persoanele cu

handicap. persoanele in varsta si femeile gravide;
k) sa nu refuze transponul transponul persoanei cu handicap si a dispozitivului de mers:

l) sa nu stationeze in vederea preluarii clientilor ( pozitia LIBER) decat in locurile special amenajate si

semnalizate:
m) sa nu opreasca si sa stationeze in statiile destinate transportului in comunl
n) sa se prezinte Ia autoritntea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj ori de cate ori sunt

solicitati in vederea efectuirii controlului asupra dotarii autovehiculului si a documentelor obligatorii la
bordul autovehiculului;
o) sa utilizeze numai locurile de a$teptare clienli special amenajate, iar ocuparea acestora va fi fAcuta in
ordinea strictd a so:'irii taxiurilor:
p) Sa nu delini in portbagaj nici un ttl de materiale inflamabile sau periculoase exceptind sculele pentru

mici intervenlii ii roata de rezerve:
q) Sa men[in6 curatenia in zona locurilor de aqteptare clienti.
(6) Principalele obligatii ale clientilor sunt urmatoarele:
a) sa achite pretul transponului executatl
b) sa solicite, sa preia si sa pastreze bonul client la coborarea din tari:
c) sa nu plateasca serviciile pe care le-a realizat taximetristul decat in limita sumei totale prevazute in

bonul client:
d; sa nu provoace sau sa nu dezvolte stari conflictuale cu taximetristul in timpul destasurarii cursei
respective:
e) sa nu oblige sau sa nu impuna. sub orice modalitate, taximetristului sa execute transponuri
convergente unor activitati cu caracter inlractional sau anlisocial:
l; sa acorde sprijin taximetristului in cazul agresarii sau accidentarii acestuia in timpul efectuarii
transportului. anuntand imediat organele de politie in legatura cu aceste evenimente:
g) sa sesizeze Primaria Municipiului Blaj si filiala judeteana a Autoritatii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor, dupa caz. in legatura cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat

prejudicii ori au attctat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate:
h) sa nu ocupc scaunul de langa taximetrist daca nu poarta centura de siguranta.
(7) Principalele obligatii ale dispeceratelor taxi sunt urmatoarele:
a) dispeceratul trebuie sa tina un registru special de evidenta a elementelor de identificare a tuturor
statiilor radio de em isie-receptie, aflate in dotarea taxiurilor deservite, numerelor de apel, denumirii
transportatoruluiautorizat deservil. numarului si duratei de valabilitate ale autorizatiei taxil
b) sa comunice, la solicitarea autoritatilor de control abilitate, informatiile solicitate privind utilizatorii
serviciilor de dispecerat taxi;
c) sa nu deserveasca taxiuri dotate cu statii radio de emisie-receptie detinute ilicit sau autovehicule care

executa transport in regim de inchirierel
d) dispeceratele sunt obligate ca in momentul solicitarii serviciului de transport de catre un client, la
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cererea expresa a acestuia, sa il informeze in legatura cu tariful sau gama de tarile pe care Ie practica
taxiurile deservite si sa respccte preferinta clientului:
e) sa controleze respectarea de carre transponrtorii aurorizati a obligatiilor c!' deri!a din prevederile
contractelor de dispecerizare incheiate cu acestia:
t') sa nu aplice praclici discriminatorii privind deservirea transponatorilor autorizatil
g) sa nu aplice practici prin care sa detina controlul asupra pietei taximetriei, sa provoace distorsiuni ale
concurentci sau sa elimine corcurenta. precum si practici monopoliste:
h) este interzis ca doi sau mai multi taximetristi sa detina aceeasi statie radio de emisie-receptie aceasta
fiind conditie obligatorie cuprinsa in contractul de dispecerizare.
i) sa dispecerizeze numai transportatorii autorizati care desfasoara serliciul de transport persoane in
regim de taxi in aceeasi localitate de autorizare.
(8) Pe langa obligatiilc prc\azutc la alin. (7) dispeceratclc tuxi autorizate in Municipiul Bllj au

urmatorele obligatii:
a) sa infiinteze un Birou de Reclamatii - pe chcltuiala proprie dotat cu : telefon fix si mobil: fax. e-mail
si sa aduca la cunostinta publica toate datele de contact ale acestuia. Datele de contact vor fi afisate atat
in interiorul autovehiculului taxi (pe bord in apropierea aparatului de taxat) cat si in exteriorul
autoveh iculu lui taxi sub ecuson

b) sa nu doteze cu lampa taxi si statie r.m isie- recept ie decat taxiurile apaninand transponatori lor
autorizati care au participat la procedura de atribuire a autorizatiilor taxi si au fbst declarati castigatorii
c) sa inregistreze toate sesizarile cetatenilor cu privire la activitatea taxi si sa transmita la sfarsitul
fiecarei luni autoritatii de autorizare din cadrul Primariei. toate reclamatiile inregistrate la Biroul dc'

Reclamatii si modul de solutionare a acestora:
d) sa anun(e, la solicitarea autoritatii de autorizare din cadrul Primariei Muncipiului Blaj, transponatorii
autorizati pe care ii deserueste sa se prezinte la control autovehiculul si a valabilitatii documentelor la

bordul autovehiculului:
e) sa anunte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Muncicipiului Blaj orice modificare
survenita in legatura cu contractele de dispecerizare incheiate cu transponatorii autorizati:
t) la cererea autoritarii de autorizare, dispeceratele autorizate au obligatia sa depuna in maxim 2.1 de ore
graficul de prezenta in trafic a autovehiculelor taxi pentru care s-au incheiat contracte de dispecerizare.

Capitolul X - Sanctiuni si contravenlii

Art. 63 Pe langa contraventiile prevazute in Legea 38/2003. actualizata, constituie contraventie
urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale. sa tie
considerate infractiuni, se se sanctioneaza dupa cum urrneaza:

a) Amenda de la lfi) lei la 500 lei:
- aplicabila t ransportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 27 alin ( I ), art. 4,1. arl. 62
alin. (2), lit. f. art. 62 alin. (3), lit. a) si b) din prezentul regulament;
- aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor an. 62 alin. (5) lit. c). e), D, g), h), i) si j)

din prezentul regulamentt
- aplicabila despeceratelor de taxi pentru nerespcctarea prevederilor an. 62 alin. (8) lit. c) din prezentul
regulament.

b) Amenda de la 500 lei la 10fi) lei:
- aplicabila transportatorilor autorizati pentru nerespectarea prevederilor art. 4-5 alin. (3) si an. 62 alin.
(3) lit. e). ,). g). h). i), j). k). l). m). n). o). p) din prezentul regulament:
- aplicabila taximetristilor pcntru nerespectarea prevederilor arl. 62 alin. (5) lit. a), b), d), h), i), m), n).
o), p) si q)din prezentul regulament:
- aplicabila despeceratelor de taxi pentru nerespectarea prevederilor an. 62 alin. (8) lit. b). d), e) si 0 din
prezentul regulament.
Art. 64. Dispozi(iile prezentului capitol se completeazi cu prevederile O.C. nr 2/2001 privind Regimul
juridic al contravenliilor, astfel cum a fbst aprobate cu modificlrile prin Legea nr. 180/2002, cu
modific6rile ulterioare
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Capitolul XI - Alte dispozitii

Art. 65 Agresarea fizica si verbala a reprezentantilor imputerniciti sa aplice prevederile prezentului

regulament, a legilor si reglementarilor cu privire la activitatea de taxirnr'trie, se sanctioneazl cu amenda

intre 500 si 1.000 lei si suspendarea autorizatiei taxi pe o perioada de 3 luni. In cazul repetarii

comportamentului agresiv, autorizatia taxi va fi anulata.

Art.66 In statiile de asteptare vor stationa doar taxiurile disponibile, soferii avand obligatia de a ramane

in autovehicul sau in apropierea lui. Asteptarea clientilor se va face in statii taxi special amenajate cu

marcaje si placute indicatoa.re, in limita locurilor stabilite.
Art.67 Clientii pot opta pentru un anume autovehicul tari. indiferent de pozitia acestuia in coloana

fornrata in statia respccti\a.
Art. 68 (l) Eliberarea unui duplicat al autorizatici de transpon sau taxi se realizeaza numai in
urmatoarele conditii:
a) deteriorare grava:
b) distrugere totala. pierdere. sustragere:
c) modificarea datelor de identificare ale operatorului sau ale taximetrislului independent:
ln vederea eliberarii duplicatului, titularul va depune la emitent in termen de 24 ore de la producerea

evenimentului. o cerere la care va anexa urmatoarele documente:
a) originalul aulorizatiei de transport sau taxi, dupa caz;

b) dovada publicarii unui anunt in presa locala, dupa caz:

c) dovada achitarii taxei pentru eliberarea autorizatiei respectivel
(2) Eliberarea unui nou ecuson se realizeaza in urmatoarele conditii:
a) deteriorare grava:
b) distrugere totala, pierdere, sustragere

Art. 69 In cazul in care transportatorul autorizat inceteaza activitatea de taximetrie, acesta are obligatia
de a depune la emitent autorizatia de transpon, autorizatia taxi impreuna cu ecusoanele aferente.

Art.70 Controalele asupra activitatii transponatorilor autorizati se pot executa in urmatoarele conditii:
a) controale pe traseu, executate de echipaje mixte, din care trebuie sa faca parte un reprezentant al

Politiei Rutiere. Aceste controale se executa planificat sau la cererea expresa a unui organ de

control autorizat:
b) control privind activitatea taxiurilor. la sediul t'irmei. pe perioada cat acestea stationeua in

locurile de asteptare, sau in alte locuri, se face de reprezentantii organelor de control autorizate
prevazute la art.5 I alin ( I ) din prezentul regulament-

Art.7l. Prevederile regulamentului referitoare la culoarea autovehiculclor (alb integral) intra in ligoare
dupa doi ani de Ia aprobarea regulamentului. incepand cu data de 30 manie 2023.

Art. 72. Pana la intrarea in vigoare a prevederilor an. 7l din prezentul regulament , autovehiculele taxi
autorizate din municipiul Blaj vor lua masuri pentru a avea culoarea alb sau platfonul autovehiculului sa

alb.
Arl,72 d) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, prevederile HCL Blaj nr. 179 /2008
privind vechiul regulament de taximetrie din Blaj se abroga.

b) Prezentul regulament poate fi modificat de catre Consiliul local al municipiului Blaj in

conditiile legii.
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Anexa 2 Model ecuson taxi

BIaj
TAXI

o43
AB 20 ABC
12.O5.20.20

Dimensiune totala ecuson: 296 mm (lungime) x 208 mm (inaltime)
Ecusonul trebui€ sa contina urmatoarele elemente:
Cuvantul Blaj - Font Arial Black, dimensiune 60 pt; culoarea negru
Cuvantul TAXI - Font Arial Black, dimensiune 60 pt, culoarea negru;
Numarul autorizatiei (ex: 043) - Font Arial Black, dimensiune 80 pt, culoarea rosie;
Nr. Inmalriculare masina - Font Arial Black, dimensiune 60 pt, culoarea negru;
Data expirarii autorizatiei taxi - l'ont Arial Black. dimensiune 60 pt, culoarea negru
['undalul ecusonului va avea culoarea alb.
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Anexa -1 Model tarite

lei I Zl lei / NOAPTE
Tarif
Lei / Km, inclusiv
TVA

3 5 4 5

Pornire
Lei, inclusiv TVA

3,5 -l 5

Stationare
Lei / Ora, inclusiv
TVA

35 45

Dimensiune totala autocolant:
200 mm (lungime) x 100 mm (latime)
Cuvintele: tarif lei / Km. Pornire lei. Stationare lei / ora -
Fontul Times New Roman, bold, dime nsiunea l8 pti
Cuvintele: lei lZl.lei / NOAPTE Fontul Times Ne*'Roman, bold dimensiunea 30
Cifrele: 3.5 . 4,5 , -15 si 45 Fontul Times New Roman, bold dimensiunea 32
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Contract de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport in regim de taxi

Nr...........din................

lncheiat la sediul I'rintrriei \lunicipiului Bla,i

( upitolrrl I

Partilc c()nt r:rctrnte

Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Blaj. cu sediul in Blaj. Piata 18.18 nr. 16,

judetul Alba, reprezentata prin domnul Rotar Gheorghe Valentin, avand functia de Primar. in calitate de

delegatar, pe de o pane, si

Transponatorul autorizat.............. ........... posesor al autorizatiei de transport

nr......cu sediul / domiciliul in Municipiul Blaj strada..............................nr........b1.......ap..... judetul Alba
inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu nr........................avand CU1................... reprezental legal
prin ..................... .......in calitate de delegat. pe de alta pane.

Capitolul II
Ohiectul contractului de atribuire in gestiune delegata

Art. I Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegata il reprezinta execularea serviciului de

transpon persoane in regim de taxi numai de catre transponatori. autorizali de calre autoritatea de

autorizare, astfel cum este definita de lege.

Capitolul III
Durata contractului

Art. 2 ( I ) Contractul de atribuire in gestiune delegata este valabil din data de .............................pana la

data de ................
(2) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire transponatorul autorizat obtine alte autorizatii
taxi. acestea vor fi incluse in contract prin act aditional. nemodificandu-se durata contractului.
(3) Dupa expirarea contractului, acesta poate t'i reinnoit. pentru autorizatiile taxi a caror valabilitate nu a

expirat, durata contractului reinnoit fiind egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei autorizatii
detinute. dar nu mai mare de 5 ani.

Capitolul lV
Drepturile si obligatiile partilor

A. Drepturile delegatului
Art.3 Delegatul are urmatoiuele drepturi:
a) sa incaseze tarifele alerenle transportuluide persoane in regim de taxi:
b) sa utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport in regim de taxi;
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegatar, conform legislatiei in vigoare. se

poate adresa instantei competente:
d) sa aiba acces liber si nediscriminatoriu la activitatile de transpon pesoane in regim de taxi
desfasurate pe drumul public.
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B. Drepturile delegatarului
Art.4 Delegatarul are urmatoarele drepturi:
a) in caz de nerespectare repetata a clauzelor contractuale de catre delegant, poate rezilia contractul de

atribuire in gestiune delegata. de drept, fara somatie. punere in intarziere sau judecata:

b) sa exercite controlul, conducerea si coordonarea serviciului de transpon in regim de taxi in
Municipiul Blaj;
c) sa constate si sa sanctioneze abaterilor de la legislatia in vigoare cu privire la serviciul de transport in

regim de taxi.

C. Obligatiile delegatului
Art. 5 Delegatul estc obligat:
a) sa asigure executarea serviciului de transpon persoane in regim de taxi in conditii de legalitate,

siguranta si calitate:
b) sa nu execute alte categorii de transponuri publice decat transpon persoane in regim de taxi, cu

taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite pnn lege si prin Regulament privind
organizarea si executarea serviciului de transpon persoane in regim de taxi aprobat de Consiliul Local al

Municipiului Blaj:
c) sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin cenificate dc atestare a pregutirii
profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand

abateri grave in cazierul de conduita profesionala:
d) sa nu transmita autorizatiile taxi sub orice forma, altui transponrtor autorizal. sau oricarei alte
persoane. pentru a fi utilizate in e\ecutarea transportului respecti":
e) sa asigure dispecerizarea activiratii (in conformitate cu Legea 38 / 2003 privind transponul in regim

de ta\i si in regim de inchiriere):
f) sa detina asigurare pennru marfurile transponate, respectiv pentru persoanele transportate impreuna

cu bunurile acestora:
g) sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de

transpon contractat, altui taximetrist, in cazul transponatorului autorizat care este peNoana fizica sau

asociatie familiala:
h) sa asigure posrbilitatea ca taximetristul sa transmita societatii orice intbrmatie referitoare la

intreruperea executarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului:
i) sa fumizeze. la solicitarea autoritatilor cu atributii de control. informatiile privind activitatea de

transport desfasurata:
j) sa anunte la autoritatea de autorizare orice modificare a conditiilor de acordare a autorizatiilor. in

termen de ma,rim 30 de zile de la aparitia acesteia:

k) delegatul este obligat sa respecte toate conditiile de efectuare a serviciului de transpon persoane in

regim de taxi prevazute in caietul de sarcini, a regulamentului privind organizarea si executarea

serviciuluide transport persoane in regim de ta.xi si a legislatiei specifice acestui serviciu:

D. Obligatiile delegatarului
Art. 6 ( I ) Delegatarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in gestiune

delegata , precum si legislatia in vigoare privind organizarea si tunctionarea serviciului de transport
persoane in regim de taxi, completate de reglementarile aprobate de Consiliul Local al Municipiului
Blaj.
(2) Delegatarul este obligat:
a) sa notifice la cererea panilor interesate inforrnatii referitoare la incheierea prczentului contract de

atribuire in gestiune delegata;
b) sa asigure controlul si monitorizarea respectarii conditiilor cuprinse in prezentul contract de atribuire
in gestiune delegata:
c) sa intervina, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale

delegatuluil
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d) sa medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal. eventualele divergente, care apar intre delegat
si beneficiarii serviciului contractat, precum si sa intervina in solutionarea situatiilor conflictuale aparute
in relatia cu sindicatele. in conditiile in care delegantul solicita acesl lucrut
e) sa stabileasca, sa ajusteze si sa modifice tarifele maximale pentru transportul in regim de taxi sau in
regim de inchiriere in confonnitate cu Ordinul nr.21312001 emis de A.N.R.S.C.U.P:
F) sa nu il tulbure pe delegat in exercitiul drepturilor rezultate din prezentulcontracl:
g) sa propuna pentru aprobare Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung a

serviciului de transport in regim de taxi si programele de investitii corespunzatoare acestuiscop:
h) sa intervina t'erm in cazurile de concurenta neloiala care perturba desfhsurarea activitatiidelegantului:
i) sa nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegata in afara de cazurile
prevazute expres de lege sau de prevederile contractului

Capitolul V
Raspunderea contractuala

Art. 7 (l) Nerespectarea de catre partile contructante a celorlalte obligatii cuprinse in prezentul contract
de atribuire in gestiune delegata. atrage raspunderea contractuala a partii in culpa:
(2) Delegatul este de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiilor, incepand cu ziur
urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere sau ct'ectuarea vreunei tbrmalitati.
(3) Delegatarul are dreptul sa sanctioneze delegatul in cazul in care rce\ta nu presterzir serriciul la
parametrii de perfbrmanta, et'icienta si calitate la care s-a obligat prin prezentul contrrct si

reglementarile legale in vigoare, ori nu lsigura continuitatea serr iciului.
(4) Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de tbrta majora, nu atrage pentru
niciuna dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului va fi prelungitu
cu perioada pentru care a fost invocata si acceptata fona majora.
Art. 8 Daca una dintre parti rezileaza unilateral contractul de atribuire in gestiune delegata iara ju:ta
cauza, aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.

Capitolul VI
Litigii

Art. 9 Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de atribuire in gestiune delegata.
Art. l0 Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 9 se vor solutiona pe calea
instantelor judecatoresti, potriv it legii.

Capitolul VII
Incetarea contractului de atribuire in gestiune delegata

Art. ll (1) Prezentul contract incete.za in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contract, daci partile nu au convenit in scris conditiile legale de
prelungire:
b) in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre delegatar a contractului de atribuire in gestiune
delegata, in situatia in care interesul national sau local o impun, acesta va trimite o notificare prealabila
de 90 de zile:
c) prin reziliere de catre delegatar, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre delegat,
prevazute la art. 5, an. 12 si art. 13 contractul inceteaza de plin drept fara necesitatea unor alte
formalitati si fara interventia vreunei autoritati sau instante de iudecatal
d) in cazuri de forta majora, fara plata unei despagubiri:
e) a fost retrasa autorizatia de transport a transportatorului autorizat:
f) au fost retrase toate autorizatiile taxi care au facut obiectul prezentului contract;
g) in cazul anularii contractului de catre delegant, in situatiile prevazute de Legea nr. 38/2003 privind
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transponul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modif-rcarile si complc{arile ulterioare.
(2) Delegatul este de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiilor prevazute

incepand cu ziua urmatoare de la data constatatii neindeplinirii obligatiei de catre

compctenta, fara punerea formala in intarziere sau efectuarea vreunei alle tirrmalitati.

Ia alin. I

autoritatcil

(lapitolul VIII
Alte clauze

Art. 12 Unui (ransportator autorizat care detine un con(ract de a(ribuire a gestiunii i se interzice a
incheia cu teni contracte de subdelegare a serriciului respecti\'. sub sancliunca rezilierii contractului de

drcpt, tara somatie. punere in intarziere sau judecata.

Art. ll (l) Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de catrc titularul contractului unui
alt operator economic sau transponator autorizat nu este admisa decat in cazul in care acest operator sau

transponator autorizat este rczultatul divizarii sau tuzionarii titularului contractului de atribuire in
gestiune. Operatorul economic respccti! trebuie sa obtina, in conditiile legii. autorizatia de transpon
pentru u der eni lrlnsponator rulorizut.
(2) Cesionarea partiala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contractc de atribuire a gestiunii
serviciului de transpon taxi de catre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este

admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:
a) titularii contractelor dc atribuire a gestiunii delegate au fuzionat. dand nastere unui nou transportator:
b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat. dand naslere urtor rtoi transportatori:
c) titularul contractului de atribuire n gcstiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea
unor angajati ai acestuia. care dovedesc ca au dobandit calitatea de transponator autorizat in regim de

taxi. dand nastere astfel unuia sau mai mullor transportatori. dupa caz:

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala
autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.
Art. l4 (l) Vor fi respectate tarif'ele maximale de distanta pcntru transponul publrc local de persoane in

regim de taxi:
- tariful de distanta maximal, pe timp de zi (06 - 22):
- tarrful de distanta maximal, pe timp de noapte (22 06):
(2) Taritul de noapte nu vr fi mai mic decat taritul de zi, dar nu va ti mai mare decat cu pana la 507r din
tariful de zi.

Capitolul IX
Forta Nlajora

Art, l5 ( I ) Forta majora se constata de o autoritate competental
(2) Fona majora exonereaza panile contractuale de indelinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract pe toata perioada in care acestea actioneaza:
(3) Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a tbnei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce lise cuveneau partilor pana la aparitia acesteia:
(4) Partea contarctanta care invoca tbna majora are obligatia de a notitica celeilalte pani, imediat si in
mod cornplet producerea sa si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor:
(5) Daca fona majora actioneaza slu se estimcaza ca va actiona o perioada mai mare de sase luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notil'ice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contracl. prin

renuntare, fara ca vreuna dintre pani sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
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Capitolul X
I)ispozitii finale

Art, l6 (l) Prezentul contract are la baza urmatoarele documente de referinta, care vor tl respectate

intocmai dc catre delegatar si delegat:
a) Legea nr.38 / 2003 privind transponul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu moditlcarile si

cornpletarile ulterioare;
b) Ordinul 356 / 2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

38/2003 privind transportul in regim de taxi ii in regim de inchirierel
c) Legea nr. 92 12007 a serviciilor de transport public locall
d) C)rdonanta Guvemului nr. 2 I 2OOl privind regimul juridic al contraventiilor, cu modit'icarile si

completarile ulterioare;
e) Ordinul nr.243 / 2OO7 al A.N.R.S.C privind aprobarea Nonnelor metodologice de stabilire, ajustare
sau moditlcare a tarifelor pentru serviciilc de transport public lo,cal de persoane, bunuri ori m6rturi in
regim de taxi:
f) Ordonanta de Guvern nr. 37 I 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele gi perioadele de odihni ale conducatorilor auto gi utilizarea aparatelor
de inregistrare a activita(ii acestora:
g) Legea nr. 5l / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice:
h) Regulamentul privind organizarea si executarea seniciuluide transporl in regim de taxi in Municipiul
Blaj, aprobat prin hotarare a consiliului local.
Ara. l7 (l) Modificarea prezentului contract se tace numai prin act aditional incheiat intre parti.
(2) Delegatarul poate modifica unilateral panea reglementara a prezentului contract numai din cauze
justiticate, cu notificarea prealabila a delegatului:
(3) Orice modificare a legislatiei va conduce la modit'icarea de drept a acestuia, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 5l / 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice.

Art. lE (l) Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata reprezinta vointa partilor. Prezentul
contract de atribuire in gestiune delegata a serviciului si caietul de sarcini, aprobate prin hotarare a
consiliului local. reprezinta vointa partilor:
(2) Prevederile prezentului contract cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea
serviciului public de transport local in regim de taxi. potrivit intelegerii intre pani. fara a contraveni
prevederilor legale in vigoarel
(3) Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata intra in vigoare Ia data semnarii si a fbst incheiat
in doua exemplare.

DELEGATAR.

LlAT - Municipiul Blaj

Primar

Rotar Gheorghe Valentin

DELEGAT.

Transportator Autorizat
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Lislir cu autorizutiilt la\i drtinute

Nr. crt Nlarca
autoturismului

Numarinmatriculare Nunrarul
autorizatiei taxi

Termenul de r alabilitate
al autorizatiei taxi
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Ancra 5

C]AIF]T DT] SARCINI

pentru transportul de persoane in regim de taxi

Prezentul caiet de sarcini a fost stahilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile in

care trebuie sa se desfasoare transporlul de persoane in regim de taxi, stabilind nivelurile de calitate si

conditiile tehnice necesare efectuarii acestui serl iciu in conditii de eficienta si siguranta.

Prezentul caiet de sarcini a tbst elaborat pentru a sen i drept documentatie tehnica si de referinta

in vederea stabilirii conditiilor tehnice de ettctuare a serviciului de transpon penioane in regim de taxi,

in gestiune delegata.

Caietul de sarcini face pane in(egranta din documentatia necesara efectuarii activitatii de

realizare a serviciului de transport persoane in regim de taxi si constituie ansamblul cerintelor tehnice de

baza.

Prezentul caiet de sarcini contine specillcatrile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la

nivelul calitativ, tehnic de pertbrmanta si de siguranta in exploatare.

Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, prevenirea

si stingerea incendiilor si protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuarii serviciului de

transpon persoane in regim de taxi.

Serviciile de transport persoane in regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de

utilitati publice prin care se realizeaza satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor in conditii de

siguranta pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Blaj.

I. DREPTURILE TRANSPORTATORII,OR AUTORIZATI

l. Transponatorul autorizat care detine autorizatii taxi emise de catre autoritatea de autorizare din cadrul

Primariei Municipiului Blaj poate execu(a transponul de persoane in regim de taxi:

- permanent, in interiorul municipiului Blaj, Ia cererea clientului:

- ocazional, intre municipiul Blaj si alte localitati sau puncte de interes, numai Ia cererea expresa a

clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in Municipiul Blaj dupa executarea

cursei;

2. Pe toata durata de valabilitate a autorizatiei laxi, lrunsponatorul autorizat poate sa-si inlocuiasca. la

cerere, in mod justificat, autovehiculul pentru care i] obtinut o autorizatie taxi cu un alt autovehicul

detinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing. in conditiile legii si a Regulamentului

privind organizarea si executarea serviciului de transpon in regim de taxi in municipiul Blajl

3. Autorizatiile taxi prevazute in Anexa I la Contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de
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transport in regim de taxi se pot prelungii. la cerere, pentru cinci ani, cu mentinerea obligatone a

aceluiasi numar de ordine, numai daca in acel moment autovehiculul pentru care s-a solicitat prelungirea

autorizatiei taxi are culoarea alba si este detinut cu titlu de proprietate su in temeiul unui contract de

leasing si indeplineste toate cerintele legii si ale Regulamentului privind organizarea si executarea

serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Blaj;

II. OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI

l. Sa asigure executarea serviciilor de transpon persoane in regim de taxi in municipiul Blaj in conditii

de legalitate, siguranta si calitate;

2- Sa nu execute alte categorii de transporluri publice decat transpon de persorme in regim de taxi, cu

taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege si prin regulamentul privind

organizarea si executarea serviciului de transpon in regim de taxi:

3. Sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin cenificate de atestare a pregatirii

profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand

abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

4. Sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza sen'iciul de

transport contractat, altui taximetrist, in cazul transponatorului autorizat care este penioana fizica sau

asociatie familiala:

5. Sa asigure dispecerizarea activitatii. in conditiile legii;

6. Sa asigure clientului si celorlalte persoane transporlate beneficiul asigurani lor, a marfurilor sau a

bunurilor acestora pe toata durata transponului:

7. Sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmita la societate orice informatie referitoare la

intreruperea et'ectuarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transponului ori a

sa personala;

8. Sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care

depind, in caz de furt sau disparitie, in orice mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-

receptie de pe taxi;

9. Sa instiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului

individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinarel

10. Sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a

taximetrului, precum si ulterior la termenele scadente;

ll. Sa furnizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de

transport desfasurata;

12. Sa prezinte, la cererea autoritatii administratiei publice locale. rapoartele memoriei fiscale pentru

fiecare autovehicul pe care il detinel
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13. Sa instruiasca soferii la angajare cu privire la indatoririle acestora conform reglementarilor in

vigoare cu privire Ia activitatea de transport persoane in regim de taxi;

14. Sa asigure cel putin un autovehicul adaptat transponului persoanelor cu handicap, in conformitate cu

art. 64, afin. (2) din Legea nr. 44812006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care detin peste 30

autorizatiitaxil

15. Sa ridice de la Primaria Municipiului Blaj, in termen de 30 de zile de la atribuire, modificare,

prelungire sau vizare:

- autorizatia de transpon;

- autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz;

- autorizatia taxi modificata.

16. Sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj ori de cate ori sunt

solicitati, pentru efectuarea controlului privind dotarea autovehiculului si pentru verificarea valabilitatii

documentelor obligatorii la bordul autovehiculului asa cum sunt prevazute de art. 53 din Regulamentul

privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in Municipiul Blaj;

17. Sa anunte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj orice modificare

survenita in legatura cu contractul de dispecerizare;

18. Sa elibereze fiecarui taximetrist legitimatia si ecusonul protejat in folie (ce trebuie afisat Ia bordul

autovehiculului, la loc vizibil);

19. Sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin dovada includerii in baza de date a unei

autoritati publice locale conform prevederilor art. 58 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea si

executarea serviciului de transport in regim de taxi in Municipiul Blaj;

20. Sa instiinteze, in scris, autoritatea de autorizare in legatura cu intreruperea contractului individual de

munce sau cu sancliunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare;

2l. Sa utilizeze numai locurile de a$teptare clienli special amenajate, iar ocuparea acestora va t'i facuta

in ordinea stricB a sosirii taxiurilor:

22. 56 nu consume mancare, seminJe agricole, bauturi alcoolice gi sd nu fumeze in autovehiculul taxi,

precum ;i in zona locului de atteptare clienli, pe toata durata desfasuririi activitetii;

23. Sa asigure ca autovehiculul taxi si fie permanent curat in interior gi exterior, fari pete de ruginI ori

exfolieri ale vopselei;

24. Sa nu de(ina in portbagaj niciun fel de materiale inflamabile sau periculoase, exceptend sculele

pentru mici intervenlii ii roata de rezerve;

25. Str mentinA curatenia in zona Iocurilor de alteptare clientil

26. Sa nu delinl pozitia de monopol intr-o stalie de alteptare a clienlilor care are caracterul unui loc

public;
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27. Sa delinA contract de dispecerizare valabil, in condiJiile in care serviciile de dispeceral sunt

obligatorii pentru toate taxiurile transportatorilor autorizali;

28. Sa emit6 fiecerui taximetrist ecusonul, care va fi afiqat la loc vizibil pe bordul autovehiculului gi care

va cuprinde:

- denumirea transportatorului autorizat delinator al autorizaliei de taxi respective, astfel cum este

inregistrat la Regrstrul Come4ului:

- nume, prenume taximetrist:

- fotografi a taxi metristului :

- stampila transponatorului autorizat si semnatura persoanei desemnatei

- data emiterii ecusonului;

III. CONDITII PRIVIND DOTAREA AUTOVEHICULULUI CARE, PE BAZA

AUTORIZATIEI DE TAXI, POATE EXECUTA TRANSFORT DE PERSOANE iN REGII\! DE

TAXI

l. Autovehiculul trebuie sA facS parte din categoria autoturismelor cu pinl la maximum 5 (cinci) locuri,

inclusiv locul conductrtorului auto:

2. Autovehiculul se fie dotat cu poniere de acces gi evacuare in dreptul fiecarei banchete sau scaun

pentru clienli. dupa caz, precum qi cu spaliu corespunzdtor transponului bagajelor de mind;

3. Caroseria autovehiculului va avea culoarea albd integrall

4. Linia mediand orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamului, va fi marcatd pe pa(ile laterale

de o bandd dubl6 de tip qah, de culori altemative alb 9i negru, de dimensiuni 3 x 3 cm (se va aplica prin

lipiret este exclusa metoda cu magnet):

5. Autoturismul taxi si fie dotat cu lampa taxi in stare de funclionare. de culoare galben6. cu inscrisul

TAXI pe fa16 pr spate, aprinse permanent in timpul programului de lucru 9i care conline doud limpi

suplimentare, de culori diferite. a caror semnificatie vezuta din spate este urmtrtoarea:

- in stAnga, o lampA de culoare ropie care, atunci cand este aprinsa, indica pozilia "Ocupat" a taxiului,

respectiv existd comandd client gi presta(ia se tarifeaza;

- in dreapta. o lampd de culoare verde care, atunci cind este aprinsd, indic6 pozilia "Liber" a taxiului,

respectiv nu exista comande client;

- Lampa taxi trebuie sa fie omologau de cdtre R.A.R.

6. Autoturismul taxi trebuie se fie dotat cu aparat de taxat in stare de flunctionare, care respecta

prevederile legilor in vigoare gi cu aparatul de marcat electronic fiscal. avizat conform prevederilor legii

gi ale O.U.G. nr.2811999 privind obligalia agenlilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice

fiscale, republicati, cu modifi cf,rile ulterioare;

7. Aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerinlele prevtrzute la an. 4l din Legea
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nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi 9i in regim de inchiriere, cu modific6rile li completarile

ulterioare;

8. Pe llecare din portierele drn spate va fi aplicat cite un ecusoni

9. Pe ponierele din fafa ale taxiului se vor aplica inscrisuri privind valorile tarifelor de distan(d (lei/km),

practicate pe timp de zi qi pe timp de noapte, astfel incit acestea str fie vizibile de la minimum 5 metri;

10. Bonul client trebuie sA contine elementele precizate h an. 42 din Legea nr. 38/2003 privind

transponul in regim de taxi pi in regim de inchiriere, cu modificirile 5i completdrile ulterioarei

ll. Este interzisa efectuarea unui transpon in reginr de taxi cu aparatul de taxat defect. cu lampa taxi

scoasi din func{iune sau fard a elibera bonul client la finalul cursei.

IV OBLIGATIILE TAXIMETRISTILOR

l. Sa aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani;

2. Sa fie apt din punct de vedere medical si psihologicl

3. Sa aiba varsta minima de 2l de ani:

4. Sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul,

respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;

5. Sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control

abilitate de lege;

6. Sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale

ale acestuiai

7. Sa opreasca pe tre$eu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Libe>>, cu exceptia

cazului cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu

permit aceasta manevral

8. Sa elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

9. Sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul clientl

10. Sa nu implice taxiul in mod deliberat. direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in

alte acte antisociale:

I l. Sa anunte organele de politie, in cel mai scun timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la

care au panicipat sau au fost manori:

12. Sa nu angajeze transponul unui client aflat in stare avansata de ebrietatei

13. Sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat on convenit cu acesta;

14. Sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transpon autorizati

15. Sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care

clientul nu le insoteste pe durata lransponuluil

16. Sa transporte bagajele clientilor, in cazul transponului de penoane. in limitele spatiului destinat
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pentru acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

17. Sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputemicite la aparatul

de taxat, pentru verificare:

18. Sa nu transpone bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, ponierelor si a

geamurilor;

19. sa nu execute activitatea de lranspon in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul

de taxatt

20. Sa nu transporlc clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atcntioneaza in prealabil ca au

obligatia sa poarte centura de siguranta;

21. Sa nu execute activitate de transpon in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat si lampa taxi in

functiune pentru pozitia de operare respectival

22. Sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte la control, in timpul activitatii,

documentele prevazute de legislatia in vigoare si de prezentul regulament:

23. Sa poarte obligatoriu centura de siguranlA cnnd circuld fard client. in restul cazurilor ponul centurii

fiind oplionall

24. Sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau

favoriza tulburarea ordinii publ ice;

2-5. Sa nu execute curse in afara localitatii de autorizare decat in conditiile prevazute la an. l8 din Legea

38/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

26. Sa nu fumeze si sa nu ulilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientuluil

27. Sa aiba un compartament civilizat si preventiv tata de partenerii de trafic si organele de control;

28. Sa aibl linutI ingrijita (pantalon, cema$a, sacou, in t'uncfie de anotimp) fiind interzisd imbracamintea

necorespunzatoare (lort, maiou, ilapi etc.):

29. Sa nu pastreze ca $i garanlie documentele sau obiectele personale apa(inand clientului;

30. Sa intretina si sa pastreze aspectul curat si ingrijit al autovehiculelor, atat in interiorul cat si in

exteriorul acestora:

3l . Sa nu execute lucrari de intretinere si reparatii. spalarea si salubrizarea autovehiculelor in statiile de

ariteptare sau pe domeniul Public;

32. Sa nu polueze fonic in statiile de asteptare;

33. Sa nu utilizeze codurile de urgenta la care rdspund taximetri$tii. In situatii critice justificate,

taximetristul poate transmite apel de urgenlS prin mijloacele specifice de comunicare, aflate in dotarea

autovehiculului taxi, cAtre serviciile specializate de interventie rapidA, respectiv politia localtr sau

jandarmeria;

34. Sa nu foloseasca un limbaj neadecvat, suburban care sa deranjeze clientii;

35. Sa nu consume mincare, seminte agricole, bduturi alcoolice gi s{ nu fumeze in autovehiculul taxi,
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precum ii in zona locului de a$teptare clienti, pe toata durata desfasurarii activitatii;

36. Sa utilizeze, pe teritoriul administrativ al municipiului Blaj, numai tarifele aprobate de citre

autoritatea de autorizare, conform listei de tarife StampilatA ii afitate pe bordi

37. La solicitare, clientii vor fi ajutati la urcarea si coborarea din autovehicul, in special penoanele cu

handicap, persoanele in vamta si femeile gravide:

38. Sa nu refuze transponul persoanei cu dizabilitati si a dispozitivului de meru;

39. Sa nu stationeze in vederea preluani clientilor ( pozitia LTBER) decat in locurile special amenajate si

semnalizate:

40. Sa nu opreasca si sa stationeze in statiile destinate transportului in comun;

41. Sa se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj ori de cate ori sunt

solicitati in vederea et'ectuarii controlului asupra dotarii autovehiculului si asupra documentelor

obligatorii la bord;

42. Pe parcursul desfdgurlrii activitelii si utilizeze stalia radio de emisie-receplie din dotarea

autovehiculului:

43. Sa utilizeze numai locurile de a5teptare clienli special amenajale, iar ocuparea acestora va fi flcuta

in ordinea stricta a sosirii taxiurilor:

44. Sa nu delini in portbagaj niciun f'el de materiale inflamabile sau periculoase, exceptind sculele

pentru mici intervenlii $i roata de rezerv6;

45. Sa menlin[ curdlenia in zona locurilor de :qteptare clienli.

V DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDULAUTOVEHICULELOR

l. La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transpon persoane in regim taxi

gaseasce urmAtoarele documente valabile:

a) autorizatia taxi;

b) cenificatul de inmatriculare al autovehiculului;

c t copia cenificatului de agreare:

d) asigurarea pentru p€rsoane gi bunurile acestora;

e) asigurarea de rdspundere civill;

l) certificatul de atestare a pregetirii profesionale a conducatorului auto:

g) legitimatia conductrtorului auto, daci are calitatea de angajat;

h) copia buletinului de verificare metrologice a taxiului;

i) ecusonul taximetristului, afilat la vederel

j) lista cu tarifele practicate, afiiate la vederei

2. Pe portierele autovehiculului trebuie si fie aplicate cele doua ecusoane.

trebuie sa se
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Ancxa 6

CAIET DT] SARCINI

pentru transportul de bunuri si marfuri in regim de taxi

Prezentul Caiet de sarcini-cadru stabilegte prevederile specifice penlru efectuarea serviciului de

transport de bunuri qi mirfuri in regim de taxi in municipiul Blaj.

Transportul de bunuri gi marfuri in municipiul Blaj se poate executa numai de cdtre transponatori

autorizati de cetre autoritatca de aulorizare din cadrul prinririei, numai in baza autorizaliei taxi entisd de

aceeagi autoritate de autorizare.

I. DREPTURILE TRANSPORTATORILOR A UTORIZATI

l. Transponatorul autorizat care deline autorizalii taxi emise de c6tre autoritatea de autorizare din cadrul

Primdriei municipiului Blaj poate executa transponul de bunuri 9i mirfuri:

- prmanent, in interiorul municipiului Blaj. la cererea clientuluil

- ocazional, intre municipiul Blaj gi alte localitali sau puncte de interes, numai la cererea expresa a

clientului, cu acordul taximetristului, avind obligalia reveniriiin municipiul Blaj dupe executarea cursei.

2. Pe toat6 durata de valabilitate a autorizatiei taxi transportatorul autorizat poate se-$i inlocuiasci, la

cerere, in mod justificat autovehiculul pentru care a ob[inut o autorizatie taxi cu un alt autovehicul

delinut in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, in condi(iile legii pi a Regulamentului

privind organizarea Si executarea serviciului de transpon in regim de taxi in municipiul Blaj.

3. Autonzatiile taxi prevtrzute in Anexa I la Contractul de atribuire in gestiune delegatA a serviciului de

transport in regim de taxi pot ti prelungite, la cerere, pentru cinci ani, cu menlinerea obligatorie a

aceluia5i numdr de ordine, numai dac6 in acel moment autoturismul nu depagelte vechimea de l0 ani de

la data fabricaliei este detinut cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de leasing 9i sunt

indeplinite toate cerinlele legii 9i ale Regulamentului privind organizarea gi executarea serviciului de

transport in regim de taxi in municipiul Blaj.

II. ORLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI

l. Sa asigure executarea serviciilor de transport bunuri sau marturi in regim de taxi in conditii de

legalitate, siguranta si calitater

2. Sa nu execute alte categoriide transporturi publice decat transport bunuri sau marluri in regim de taxi,

cu taxiuri agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege si prin regulamentul privind

organizarea si executarea serviciului de transpon in regim de taxi si in regim de inchiere;

J. Sa nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certit-rcate de atestare a pregalirii

profesionale si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristulu i, inregistrand
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abateri grave in cazierul de conduita profesionala;

4. Sa nu incredinteze, sub nicio forma. conducerea autovehiculului taxi. pentru a realiza serviciul de

transpon contractat, altui taximetrist, in cazul transponatorului autorizat care este persoana fizica sau

asociatie familiala;

5. Sa asigure clientului beneficiul asigurarii mart'urilor sau a bunurilor pe toata durata transportului;

6. Sa asigure posibilitatea ca taximetristul sa poata transmita Ia societate orice informatie rettritoare la

intreruperea efectuarii unei curse sau la alte evenimente ref'eritoare la siguranta transponului ori a

sa personala;

7. Sa anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscala, autoritatea de metrologie si agentia service de care

depind. in caz de fun sau disparitie, in orice mod. a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-

receptie de pe taxii

8. Sa instiinreze in scris autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Blaj in legatura cu

intreruperea contractului individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri

disciplinare:

9. Sa prezinte in termen aparatul de taxat, dupa instalarea pe taxi, la prima verificare metrologica a

taximetrului, precum si ulterior la termenele scadentel

10. Sa fumizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de

transport desfasurata;

ll. Sa prezinte, la cererea autoritatii administratiei publice locale, rapoartele memoriei fiscale pentru

fiecare autovehicul pe care ildetine:

12. Sa instruiasca soferii la angajare cu privire la indatonrile acestora conform reglementarilor in

vigoare cu privire la activitatea de transport pesoane in regim de taxi, in cazul transponatoru lui

autorizat penioana juridica;

13. Sa ridice de la Pnmaria municipiului Blaj. in termen de 30 de zile de la eliberare sau vizare:

autorizalia de transport, autorizatia de taxi, autorizalia de taxi modificatai

14. Sa emite fiecerui taximetrist ecusonul care va fi afiqat la loc vizibil, pe bordul autovehiculului.

3. Ecusonul taximetristului, protejat in tblie, se afigeiui la bordul autovehiculului in loc vizibil qi

cuprinde:

a) Denumirea transportatorului autorizat detinAtor al autoriza(iei de taxi respective, afa cum este

inregistrat lu registrul comerlului:

b) Numele gi prenumele taximetristuluil

c) Fotografi a taximetristului;

d) Stampila transportatorului autorizat Si semnatura peroanei desemnate;

e) Data emiterii ecusonului.
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III. CONDITII PRIVIND DOTAREA AUTOVEHICULULUI CARE, PE BAZA

AUTORIZATIEI TAXI, POATE EXECUTA TRANSPORT DE BUNURI $I MARFURI iN

REGIM DE TAXI

l. Autovehiculul cu sau fard remorce, trebuie sa fie destina( acestui scop $i sa nu depeleasce 3,5 tone

masa totala maximA autorizate;

2. Sunt dotate, avend aparat de taxat in stare de funclionare, cu taximetrul care respecta prevederile

legilor in vigoare gi cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor prezentei legi gi

ale Ordonan(ci de Urgent6 a Guvernului nr.2811999 privind obligalia agen[ilor economici de a utiliza

aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificdrile ulterioare:

-1. Sunt dotate cu lampa taxi in stare de func[ionare, confbrm prevederilor prezentei legi. omologati de

cetre R.A.R:

.1. Aparatul de taxat intrA in funcliune doar in momentul in care a fost activat de dispozitivul de comandi

fixat in una dintre poziliile de operare irutorizate:

5. Pe portierele cabinei va fi aplicat cite un ecuson, pentru intreaga perioadd de valabilitate a autorizaliei

de taxi. Aceaste prevedere nu se aplicd la prima agreare a autovehiculului;

6. Linia mediana orizontald a caroseriei. de reguli sub nivelul geamului, va fi marcatA pe p6(ile laterale

de o o band6 dubltr de carouri tip !ah, de culori altemative alb 9i negru, de dimensiuni 5x5 cm (va fi

aplicatd prin lipire; este exclusi metoda cu magnet)l

7. Autoturismul taxi se fie dotat cu lampA taxi in stare de funclionare, de culoare galben6, cu inscrisul

TAXI pe fale li spate, aprinsi permanent in timpul programului de lucru qi care contine doui l6mpi

suplimentare. de culori diferite a ceror semnificalie vlzutl din spate este urmatoarea:

- in stinga, o lamp{ de culoare rogie care, atunci cnnd este aprins6, indici pozitia (Ocupat> a taxiului.

respectiv existd comandd client gi prestalia se tarit'eaza:

- in dreapta. o lampa de culoare verde care, atunci cind este aprins6, indicd pozilia.Liber" a taxiului.

respectiv nu existe comanda client;

8. Aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerinlele prevAzute la art. 4l din Legea

nr 38/2003 privind transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare:

9. Pe ponierele din fa15 ale taxiului vor fi aplicate inscrisuri privind valorile tarifelor de distanle

(lei/km). pracricate pe timp de zi gi pe timp de noapte, aslfel incat acestea se fie vizibile de la minimum

5 metri;

10. Bonul client trebuie se con(ina elementele precizate la 'dn. 42 din Legea nr38/2003 privind

transportul in regim de taxi qi in regim de inchiriere, cu modific6rile gi completirile ulterioare;

ll. Este intenise efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxal defect, cu lampa taxi

scoase din funcliune sau far6 a elibera bon client la finalul cursei.
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IV. OBLIGATIILE TAXIMETRISTILOR

l. Sa aiba permis de conducere categoria B valabil. cu o vechime de cel putin 2 ani;

2. Sa fie apt din punct de ledere medical si psihologic;

.1. Sa aibd vinta minimd de 2l de anil

4. Sa aiba tinuta corespunzatoare, un componament civilizat si preventiv in relalia cu clientul,

respectand conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristuluil

5. Sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil si sa il prezinte la solicitarea organelor de control

abilitate de lege I

6. Sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul Municipiului Blaj si sa respecte solicitarile

legale ale acestuial

7. Sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Libep>, cu excePlia

cazului cand se depla^seaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu

permit aceasta manevra:

8. Sa elibereze bonul client la finalul cursei. pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate;

9. Sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul clientl

10. Sa nu implice taxiul in mod delibcrat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional ori in

alte acte antisociale:

ll. Sa anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre orice eveniment grav la

care au panicipat sau ru fost manori:

12. Sa nu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transpon autorizati

13. Sa asigure integritatea calitativa si cantitativa a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care

clientul nu le insoteste pe durata transponului:

14. Sa prezinte informatiile cerute sau sa faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul

de taxat, pentru verit-rcare;

15. Sa nu execute activitatea de transpon in regim de taxi fara a avea sigiliile corespunzatoare la

aparatul de taxatl

16. Sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au

obligatia sa poafle centura de sigurantal

17. Sa nu execute activitate de transport bunuri sau marfuri in regim de taxi fara a avea aparatul de taxat

si lampa taxi in functiune pentru pozitia de operare respectiva i

18. Sa se supuna controlului autoritatilor abilitate si sa prezinte Ia control, in timpul activitatii,

documentele prevazute de legislatia in vigoare si de prezentul regulament;

19. Sa poane, obligatoriu, centura de siguranli cind circuld fara client, in restul cazurilor ponul centurii

fiind oplional;
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20. Sa nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificate, care poate genera sau

favoriza tulburarea ordini i publ ice;

21. Sa nu fumeze gi sA nu utilizeze mijloacele audio/video farl acordul clientului;

22. Sa aibd un componament civilizat qi preventiv fa[i de partenerii de trafic qi fa16 de organele de

control:

2-1. Sa nu pisrreze ca gi garanlie documentele sau obiectele personale apa4inand clientului:

24. Sa intrelinA li str pestreze aspectul curat qi ingrijit al autovehiculelor, atat in interiorul cdt qi in

exteriorul acestora. fara pete de mgini ori exfolieri ale vopselei:

25. Si nu execute lucreri de intretinere pi reparalii, spilarea qi salubrizarea autovehiculelor in sta(iile de

arteplare sau pe domeniul public;

26. Sd utilizeze, pe teritoriul administrativ al municipiului Blaj, numai tarifele aprobate de ctrtre

autoritatea de autorizare, conform listei de tarife gtampilati 9i afitata pe bord;

27. Str nu opreasca $i sd stalioneze in spaliile destinate transportului in comun;

28. SI se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul Prim6riei municipiului Blaj ori de cdte ori sunt

solicitali, in vederea efectuarii controlului asupra dotarii autovehiculului 9i a documentelor obligatorii la

bordul autovehiculului.

V. DOCUMENTELE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR

l. La bordul autovehiculelor care presteaze serviciile de transport bunuri sau mirfuri in regim de taxi

trebuie sl se geseasce urmAtoarele documente valabile:

a) autorizatia taxi;

b) cenificatul de inmatriculare al autovehiculului:

c) copia certificatului de agreare;

d) asigurarea pentru mtrrfurile 5i bunurile transportatei

e) asigurarea de rdspundere civild;

D cenificatul de ateslare a pregAtirii profesionale a conducatorului auto;

g) legitima(ia conducatorului auto, dac{ are calitatea de angajat:

h) copra buletinului de verificare metrologicA a taximetruluil

i) ecusonul taximetristului, afiSat la vedere;

j) lista cu tarifele practicate, afiSate la vedere.

2. Pe poniere trebuie str fie aplicate cele doutr ecusoane.
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