
Anexa la H.C.L. nr. 321/2014

Regularnentul de organizare, functionare ~i autorizare a activiHltii de transport in
regirn de taxi ~iin regirn de inchiriere pe raza rnunicpiului Sf:intu Gheorghe

r\

Art. I. Anicolul 5 alin. (2) IiI. d) PCI. 1 se moditica ~i va avca urmatorul cuprins:
"I. cazierul judieiar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ea aeeasta nu a fost
eondamnata pentru:
- infraqiuni contra siguranlei pe drumurile publice;
- infraqiuni privind tralicul ~i consumul de droguri;
- infracliuni contra vie!ii, sanatalii ~i integritatii corporaJe;
- infraqiuni privind traficul ~i exploatarea pcrsoanelor vulnerabile;
- infraqiuni contra libertalii ~i integritalii sexuale;
- infractiuni contra patrimoniului;"
Art. II. Alineatul (I) la Articalul 9 se campleteaza cu 0 noua litera, dupa litera h) dupa
cum urmcaza:
"h) in cazul menlinerii cgalitalii de punctc ~i dupa aplicarea criteriului mcnlionat la punctul
g), diferen\ierea se va face lUi3.ndla rand fieeare eriteriu de departajare, in ordinea in care
sunt prezentate in anexa nr. 9. "
Art. Ill. Alincatele (5), (6) ~i (7) ale Articalului 10 se modifica ~i vor avea umuitorul
cuprins:
,,(5) Numarul maxim de autorizalii taxi pentro transportul de persoane din municipiul
Slantu Gheorghe se stabile~te in 200 de autorizatii taxi.
(6) Numarul de autorizatii taxi pentru transport de marfuri ~i bunuri pe raza municipiului
Sffllltu Gheorghe, nu este limital.
(7) Numarul maxim de autorizalii taxi potrivit alin. (5) poate fi majorat, numai daca se
considera necesar, prin hotararea Consiliului local al municipiului Scantu Gheorghe, cu
consultarea asocialiei profesionale reprezentative."
Art. IV. Alineatele (3):.;i (4) al Articolului II se modi/iea ~i vor avea urmatorul euprins:
,,(3) 0 autorizalie taxi atribuita pentru prima data pentru 0 perioada de 5 ani poate li
prelungita la eerere, pentru 5 ani, numai daca la data cererii sunt indeplinite,dupa caz.
cUl11ulativ urmatoarele conditii:

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi sau a copiei
conforme nu depa~e~te vechimea de 10 ani de la data fabricatiei :.;ieste detinut cu titlu de
proprictatc sau in tcmciul unui contract de leasing.

b) sunt respectate prevederile legale, daea se inlocuie:,;te autovehiculul taxi ca
unnare a prelungirii nutorizaliei taxi;

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizalia de transport sau nu i s-a
suspendat autorizatia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;

d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau
in regim de inchiriere este in tennen de valabilitate ~i transportatorul a respectat
prevederile caietului de sarcini privind alribuirea;

e) transportalOrul autorizat a inregistrat integral in evidenlele contabile venitul brut
realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu date Ie furnizate din
memoria liscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solieita prelungirea
autorizatiilor taxi, sau din transportul in regim de inchiriere, in conformitate cu contractu I
inchciat intre transportatorul autorizat :,;i client, realizate de autovehiculele pentru a caror
copii con forme solicita prelungirea.
(4) Autoriza!ia taxi sau copia conforma pentru executarea transportului de persoane in
regim de inchiriere este valabila pe 0 perioada de 5 ani, cu condi\ia vizarii acesleia in
fiecare an de eatre autoritatea de autorizare, eu exceptia anului in care a fost eliberata. Viza
anuala sc aplica pana In ultima zi lucratoare a lunii in care a fost eliberata autorizalia taxi
sau copia confom1<i, odala cu verific.area indeplinirii conditiilor care au stat la baza



emiterii, cu condilia achitarii laxei penlru viza anuala stabilita prin hOlanirea consiliului
local. in cazul neplatii in termen a taxei pentru viza anuala, se percep majorari de
inliirziere, conform codului de procedura fiscal a, pana 1a data achitarii efective a accstuia.
in cazul in care din motive intemeiate, dovedite prin aete, transportatorul autorizat nu
desra~oanl activitatea de transport specifica, are dreptul sa solicite amanarea datei scadente
privind aplicarea vizei anuale, cu conditia de a solicita aceasta amanare inainte de ajungere
la tcrmenul scadent."
Art. V. Articolul12 alin. (3) se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins:
,,(3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate de catre titularul contractu lui
unui alt operator economic sau Iransportator autorizat nu esle admisa decal daca are Joe
una dintre urmatoarele operaliuni:

a) titularii eontraetelor de alribuire a gesliunii delegate au fuzionat, dand na~tere
unui nou transportator;

b) titularul contractului de atribuire a gesliunii s-a divizal, dand na~lere unor noi
Iransportalori;

c) tituJaru[ contractului de atribuire a gestiunii renunla la una sau mai multe
autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatca
de transportator autorizat in regim de taxi, dand na~tere astfel unuia sau mai multor

r, transportatori, dupa caz;
d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este 0 persoana fizica aUlorizala sau

o asocialie familiala autorizalii care se transforma Inlr-o persoana juridica, dand na~tere
unui nou lransportator."
Art. VI. Anexa nr. 9 la Regulamentul de organizare, funclionare ~i aulorizare a activitaJii
de transport in regim de taxi ~i in regim de inchiriere pe raza municipiului Scantu
Gheorghe, se inlocuie~te cu anexa la prezentul regulament din care face parte integranta.
Art. VII. Avand in vedere faptul ca prin Ordonanta Guvemului nr. 27/2011 privind
Iransporturile rutiere, a fost abrogala OUG nr. 109/2005, in tot cuprinsul Regulamentului
de organizare, funqionare ~i autorizare a activitalii de transport in regim de taxi ~iin regim
de inchiriere pe raza municipiului Sffintu Gheorghe, unde se face referire la OUG nr.
109/2005, se va face trimilere la 0.0. nr. 2712011, cu modificarile ~i compleUirile
ulterioare.



Anexa la Regulamenl

Anexa nr.9 la Regulamenlul de organizare, func\ionare ~i autorizare a activitatii de
transpon in regim de taxi ~iin regim de inchiriere pe raza municipiului Sfantu Gheorghe

TABEL privind eriteriile de departajare ~i punetajul aferent acordat

vechimea autovehiculului

r

norma de poluare

volumul uti! al portbagajului

tipul instalatiei de climatizare

nr. elementelor de protectie
(airbag-uri) pentru pasageri

echiparea cu ABS

vechimea transportatorului in activitatea
de transport in regim de taxi

posibilitatea asigurarii prezentei
autovehicului in activitate de minim 8 ore

I pe zi lucratoare

modul de detinere a autovehiculului

sistem de monitorizare GPS

posibilitatea achitarii a contravalorii
transportului
dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor
facute de client
perete despar1itor intre locurile de fata $i
cele din spate

o an anul curent 60 puncte
1 an 50 ouncte
2 ani 40 puncte
3 ani 30 ouncte
4 ani 20 Duncte
5 ani 10 ouncte
peste euro 5 50 puncte
Euro 5 40 punete
euro 4 30 ouncte
euro 3 20 puncte
euro 2 10 puncte
peste 500 litri 40 puncte
intre 400 $i 500 litri 30 puncte
intre 300 si 399 Jitri 20 puncte
intre 200 $i 299 litri 10 puncte
sub 200 litri o ouncte
cu reglare automata 40 punctedubluclimatronic
cu reglare automata -
climatronic 30 puncte
cu reglare manuala 20 puncte
fara instalatie de
climatizare o puncte
Peste 8 airbaq-uri 60 puncte
7-8 airbag-uri 50 puncte
5-6 airbao-uri 40 puncte
3-4 airbaq-uri 30 puncte
2 airbao-uri 20 ouncte
1 airbaq 10 puncte
nici un airbag o puncte
existent 20 ouncte
inexistent o puncte
Peste 15 ani 60 Duncte
Peste 12 Dana la 15 ani 50 Duncte
Peste 9 Dana la 12 ani 40 Duncte
Peste 6 Dana la 9 ani 30 Duncte
Peste 3 Dana la 6 ani 20 Duncte
De la 0 Dana la 3 ani 10 puncte
fara vechime o Duncte
de la 8 Dana la 12 ore 10 puncte
peste 12 ore 20 puncte

in DrODrietate 20 Duncte
in baza unui contract de
leasinq 10 puncte
existent 10 puncte
inexistent o Duncte
cu cardul 10 puncte
cash o puncte
existent 10 puncte
inexistent o puncte
existent 10 Duncte
inexistent o puncte


