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privind unele masuri de reglementare a activitatii de transport in regim de taxi §i in 

regim de inehiriere pe raza orawlui Comane0 

Consiliul local al orapilui ComAnqti, judetul Baca* 
Avand in vedere: 

- Referatul nr. 34242/19.04.2013 al Serviciului control-autorizari prin care se 
propun unele masuri de reglementare a activitatii de transport in regim de taxi i in regim de 
inchiriere pe raza ora§ului Comane§ti; 
In conformitate Cu: 

- Legea nr.265/2007 pentru modificarea i completarea Legii nr.38/2003 privind 
transportul in regim de taxi i in regim de inchiriere, Ordinul ministrului internelor §i 
reformei administratiei nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003; 

- Tinand cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local; 

In temeiul art. 36, alin.(2), lit. d) i al art. 45, alin.(1) din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare, 
adopta urmatoarea 

© al[2 
Art.l. Se aproba numarul maxim de 60 autorizatii taxi, pentrn o perioada de 5 ani, 

pentru executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi pe raza orawlui 
Comane§ti de care transportatori autorizati. 

Art.2. Nurnarul autorizatiilor pentru transportul de marfuri in regim de taxi §i pentru 
transportul in regim de inchiriere in ora§ul Comane$ti nu este limitat. 

Art.3. Se aproba Contractul de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport 
persoane in regim de taxi, prevazut in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta 
hotarfire. 

Art.4. Se aproba Caietul de sarcini pentru executarea serviciului de transport persoane 
In regim de taxi, prevazut in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Celelalte prevederi ale HCL nr.29114.02.2008 privind reglementarea activitatii 
de taximetrie pe raza ora§ului Comane§ti raman neschimbate. 

Art.b. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau §i 
tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul Orawlui Comanqti, 
pentru ducerea la indeplinire. 

Pmedinte de §edinta, 
Consilier local 01 ,N.A N 

Ing. Adrian 0_0 

Contrasemneaza, 
Secretar 

Jurist Daniela Chirilà 

Nr. 50 
Din 25.04.2013 
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JUDETUL BACAU 	 Anexa nr.1 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 	 La HCL nr/25.04.2013 
ORM COMANESTI 

CONTRACT DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA 
a serviciului de transport persoane in regim de taxi  

Nr. 	 din 	  
incheiat la sediul Unitatii Administrativ Teritoriale Comane§ti 

CAPITOLUL Piirtile contractante:  

Consiliul local al orapilui Comane0i, cu sediul in Comane§ti, strada Ciobanu, nr.2, Judetul Bacau, 
reprezentat de domnul Ec. Viorel Miron, avand functia de Primar, in calitate de concedent, pe de o parte, 

Transportatorul autorizat 	 , cu sediuUdomiciliul in Comane§ti, str. 
.-._ 	 , bl 	, sc. 	, ap. . jud. Bacau, inregistrat la ORC Bacau sub nr. 	., 

CU! 	 , reprezentant legal 	 in calitate de concesionar, pe de alt a parte. 

CAPITOLUL H 
Obiectul contractului de atribuire in Restiune delegatii 

Art.!. Obiectul contractului de atribuire in gestiune delegata II reprezinta executarea serviciului de transport 
persoane in regim de taxi pe raza ora§ului Comane§ti, numai de catre transportatori autorizati de catre 
autoritatea de autorizare, in baza autorizatiei de transport nr.   

CAPITOLUL HI 
Durata contractului 

Art.2. (1) Contractul de atribuire in gestiune delegata se incheie pentru o perioada egala cu durata maxima a 
valabilitatii autorizatiei taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani. 
(2) Daca pe parcursul derularii contractului de atribuire transportatorul autorizat obtine alte autorizatii taxi 
(copii conforme), acestea vor ft incluse in contract prin act aditional, nemodificandu-se durata contractului. 

— (3) Dupa expirarea contractului, acesta poate fi reinnoit, pentru autorizatiile taxi (copiile conforme) a caror 
valabilitate nu a expirat, durata contractului reinnoit find egala cu cea mai mare durata de valabilitate a unei 
autorizatii taxi (copie conforma) detinute, dar nu mai mult de 5 ani. 

CAPITOLUL IV 
Pretul contractului 

Art.3. (I) Pentru concesiunea serviciului public de transport persoane in regim de taxi, concesionarul 
datoreaza concedentului o redeventa lunara de 21 lei/luna pentru fiecare autovehicul care detine autorizatie 
taxi (copie conforma), reprezentand contravaloarea taxei de acces in locurile de a§teptare taxi. 
(2) Plata redeventei se va face trimestrial, prin numerar la casieria Serviciului IT din cadrul Primariei oraplui 
Comaneti, suma ce va fi indexata anual, conform indicelui de inflatie stabilit de Directia de Statistica. 

CAPITOLUL V 
Drepturile partilor 

SECTIUNEA A: Dreptu rile concesionarului 
Art.4. Concesionarul are urmatoarele drepturi: 

a) sä incaseze tarifele aferente transportului de persoane in regim de taxi; 



b) sä utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport persoane in regim de taxi; 
c) sä alba acces liber i nediscriminatoriu la activitatile de transport persoane in regim de taxi 

desfa§urate pe drumurile publice din ora§ul Comanqti; 
SECTIUNEA B: Dreptu rile concedentului 
Art.5. Concedentul are urrnatoarele drepturi: 

a) asocierea intercomunitara, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul 
infrastructurii aferente transportului de persoane in regim de taxi; 

b) in caz de nerespectare repetata a clauzelor contractuale de cAtre concesionar, sã rezilieze contractul de 
atribuire in gestiune delegata; 

c) sã exercite controlul, conducerea i coordonarea serviciului de transport persoane in regim de taxi; 
d) sa constate i sa sanctioneze abaterile de la legislatia in vigoare cu privire la serviciul de transport 

public local de persoane in regim de taxi. 

CAPITOLUL VI 
Obligatiile pa-rtilor 

SECTIUNEA A: Obligatiile concesionarului 
Art.6. (1) Concesionarul este obligat: 

a) sä asigure executarea serviciului de transport persoane in regim de taxi in conditii de legalitate, 
siguranta i calitate; 

b) sä asigure minimum 8 ore pe zi de functionare a fiecarui autovehicul taxi pentru care i s-a eliberat 
autorizatie taxi; 

c) sA nu execute alte categorii de transporturi publice decat in regim de taxi, cu taxiuri agreate i avand 
insemnele de identificare stabilite prin lege §i prin Regulamentul de executarea serviciului de 
transport in regim de taxi; 

d) sA angajeze ca taximetri§ti numai conducatori auto care detin certificat de atestare profesionala; 
e) sa asigure posibilitatea monitorizarii pozitiei taxiurilor in activitate; 
f) sä onoreze once comandA primitA, cu respectarea legislatiei in vigoare; 
g) sä detina asigurare pentru persoanele transportate impreund cu bunurile acestora; 
h) sã respecte timpul de lucru at taximetristului care nu poate dep4i 48 de ore saptamanal sau 12 oreizi; 
i) sä nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi pentru a realiza serviciul de 

transport persoane in regim de taxi altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este 
persoana fizica autorizata sou intreprindere familiala; 

j) sA asigure posibilitatea ca taximetristul sa transmita societatii once informatie referitoare la 
intreruperea executarii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului; 

k) sä anunte autoritatea fiscala de furtul sau disparitia in once mod a aparatului de taxat; 
1) sä iqtiinteze in scris asociatia din care face parte taximetristul in legatura cu intreruperea contractului 

individual de munca sau cu sanctiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare; 
m) sa prezinte taximetrul la verificare metrologica in termenele scadente; 
n) sa fumizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de 

transport desfa§urata; 
o) sä anunte la autoritatea de autorizare once modificare a conditiilor de acordare a autorizatiilor, in 

termen de maximum 30 de zile de la aparitia acesteia; 
(2) Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in gestiune delegatA 
normele specifice transportului de persoane in regim de taxi, completate de reglementArile aprobate de 
Consiliul Local al orawlui Cornane0 i legislatia in vigoare. 

SECTIUNEA B: Obligatiile concedentului 
Art.7. (1) Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de atribuire in gestiune 
delegata precum si legislatia in vigoare privind organizarea i functionarea serviciului de transport in regim 
de taxi, completate de reglementarile aprobate de Consiliul Local al orawlui Comanesti. 
(2) Concedentul este obligat: 

a) sã notifice, la cererea partilor interesate, informatii referitoare la incheierea prezentului contract de 
atribuire in gestiune delegata; 



b) sä asigure controlul i monitorizarea respectarii conditiilor cuprinse in prezentul contract de atribuire 
In gestiune delegata; 

c) sa intervind, la cerere, in rezolvarea problemelor care depasesc posibilitatile de solutionare ale 
concesionarului; 

d) sä medieze, pe baza competentelor si a cadrului legal, eventualele divergente, sesizari, plangeri, etc., 
care apar intre concesionar si beneficiarii serviciului contractat; 

e) sa aprobe tarifele maxime pentru transportul in regim de taxi; 
0 sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract; 
g) sä propuna pentru aprobare Consiliului local al orasului Comanesti strategia de dezvoltare pe termen 

mediu si lung a serviciului de transport in regim de taxi si programele de investitii corespunzatoare 
acestui scop; 

CAPITOL UL VII 
Reispunderea contractuala 

Art:8. (1) Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invoca. 
(2) In cazul in care una dintre parti nu Ii indeplineste obligatiile prevazute in prezentul contract de atribuire 
In gestiune delegata, invocand forta majord, aceasta este obligata sä notifice celeilalte parti, in scris, in 
termen de 5 zile de la aparitia motivului invocat, inceputul i sfarsitul respectivului caz de fora majora. 
Partea care nu va respecta aceasta clauza Ii va asuma toate riscurile si consecintele cc decurg. 
Art.9. Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage pentru niciuna 
dintre pai penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a contractului va fi prelungita cu perioada 
pentru care a fost invocata i acceptata forta majora. 

CAPITOLUL VIII 
Litigii 

Art.10. Partite vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea, pe cale amiabila, a neintelegerilor, 
rezultate din executarea prezentului contract de atribuire in gestiune delegata. 
Art.11. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art.10, se vor solutiona pe calea 
instantelor judecatoresti, potrivit legii. 

CAPITOLUL IX 
incetarea contractu(ui de atribuire in gestiune delegatd  

Art.12. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii: 
a) la expirarea duratei stabilite in contract daca partile nu au convenit, in scris, conditiile legale de 
prelungire; 
b) in cazul denuntarii unilaterale justificate de catre concedent a contractului de atribuire in gestiune 

delegata; acesta va trimite o notificare prealabila de 30 de zile; 
c) in cazul nerespectkii obIigaiiIor contractuale de catre concesionar, prin rezilierea unilateralã de catre 

concedent; 
d) in cazuri de forta majora; 
e) a fost retrasa sau anulata autorizatia de transport a transportatorului autorizat; 
f) au fost retrase sau anulate toate autorizatiile taxi sau copiile conforme care au facut obiectul 

prezentului contract; 
g) in cazul anulkii contractului de catre concedent, in situatiile prevazute de Legea nr.38/2003 privind 

transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata i completatd; 

CAPITOLUL X 
Alte clauze  

Art.13. Unui transportator autorizat care detine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a incheia cu 
terti contracte de subdelegare a serviciului respectiv. 
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PRESEDINTE DE SEDINTA, Contrasemneaza, 
Secretar, 

Jurist Daniela Chirilä 

Art.14. Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de cave titularul contractului unui alt 
operator economic sau transportator autorizat nu este admisa decat in cazul in care acest operator sau 
transportator autorizat este rezultatul divizarii sau fuzionarii titularului contractului de atribuire in gestiune, 
persoand juridica. Operatorul economic respectiv trebuie sã obtina, in conditiile legii, autorizatia de transport 
pentru a deveni transportator autorizat. 
Art.15. Fac parte integranta din prezentul contract : 
(I) Lista cu autorizatiile taxi detinute — Anexa 1 
(2) Caietul de sarcini - Anexa 2 

CAPITOLUL XI 
Dispozitii finale 

Art.16. Prezentul contract are la baza urmatoarele documente de referinta, care vor fi respectate intocmai de 
catre concesionar si concedent: 

a) Legea nr.3812003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, modificata 
completata; 

b) Normele Metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, aprobate prin Ordinul nr.356/2007; 
c) Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local; 
d) OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata; 
e) Regulamentul de organizare i desfasurare a serviciului de transport in regim de taxi si de inchiriere, 

aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Comanesti; 
Art.17. (I) Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre 
(2) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract numai din cauze 
justificate, cu notificarea prealabila a concesionarului. 
Art.18. (1) Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata reprezinta vointa partilor. 
(2) Prezentul contract de atribuire in gestiune delegata lilted in vigoare la data semnarii si a fost incheiat in 
cloud exemplare. 

CONCEDENT, 	 CON CESIONAR, 
Primar, 

Ec. Viorel Miron 



Anexa nr.1 
La Contract 

Lista cu autorizatiile taxi detinute: 

	

Nr. 	Modelul 	 Numiir 	Termen. de valab. al  Nr. de ordine al 

	

crt. 	autovehiculului 	inmatriculare 	autoriz. taxi sau al autorizatiei taxi sau al 
copiei conforme 	copiei conforme 

	

0 	 1 	 2 	 3 	 4 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
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Ing. Adrian Cis 
6 	- 

2 J., 
0 -4 c  4, A (10 

IL 

Contrasemneaza, 
Secretar, 

Jurist Daniela Chirilä 
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Anexa nr.2 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

	
La HCL nr. .'2./25.04.2013 

°RAS COMANE$TI 

CAIET DE SARCINI 
pentru transportul de persoane in regim de taxi 

Prevederi specifice pentru serviciile de transport de persoane in regim de taxi in orasul Comanesti. 
Transportul de persoane in orasul Comanesti se poate executa numai de catre transportatori autorizati 

de catre autoritatea de autorizare din cadrul PrimAriei, numai in baza autorizatiei taxi, emisa de aceeasi 
autoritate de autorizare . 

A. DREPTURILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI  

I. Transportatorul autorizat care detine autorizatii taxi emise de catre autoritatea de autorizare din cadrul 
Primdriei orasului Comanesti poate executa transportul de persoane in regim de taxi in urmatoarele situatii: 
a) permanent, in interiorul orasului Comanesti, la cererea clientului; 
b) ocazional, intre orasul Comanesti si alte localitati sau puncte de interes, numai la cererea expresa a 
clientului, cu acordul taximetristului, avand obligatia revenirii in orasul Comanesti dupd executarea cursei; 
2. Pe toata durata de valabilitate a autorizatiilor taxi transportatorul autorizat poate sa-si inlocuiascd, la 
cerere, in mod justificat autovehiculul, pentru care a obtinut o autorizatie taxi cu un alt autovehicul detinut in 
proprietate sau in terneiul unui contract de leasing , in conditiile legii si prevazute la Art. 40 din Ordinul nr. 
356/2007. 
3. Autorizatiile taxi prevazute in Anexa 1 la Contractul de atribuire in gestiune delegatd a serviciului de 
trasnport in regim de taxi se pot prelungi, la cerere, o singura data, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a 
aceluiasi numar de ordine, numai dad, in acel moment autoturismul are culoarea galbena integral, nu 
depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei, este detinut cu titlu de proprietate sau in temeiul unui 
contract de leasing si sunt indeplinite toate cerintele legii si ale Regulamentului privind organizarea si 
executarea serviciului de transport in regim de taxi si in regim de inchiriere. 

B. OBLIGATIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZATI 

I. sä asigure executarea serviciilor de transport persoane in regim de taxi in orasul Comdnesti in conditii de 
legalitate, siguranta si calitate; 
2. sä nu execute alte categorii de transporturi publice dec .& transport de persoane in regim de taxi, cu taxiuri 
agreate si avand insemnele de identificare stabilite prin lege si prin Regulamentul privind organizarea si 
executarea serviciului de transport in regim de taxi si in regim de inchiere; 
3. sä nu utilizeze ca taximetristi conducatori auto care nu detin certificate de atestare a pregatirii profesionale 
si care nu corespund prevederilor Standardului ocupational al taximetristului, inregistrand abateri grave in 
cazierul de conduit d profesionala; 
4. sa nu incredinteze, sub nicio forma, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport 
contractat, altui taximetrist, in cazul transportatorului autorizat care este persoand fizica autorizatd sau 
intreprindere familiar* 
5. sa asigure clientului si celorlalte persoane transportate beneficiul asigurdrii lor, a marfurilor sau a bunurilor 
acestora pe toad durata transportului; 
6. sa asigure posibilitatea ca taximetristul sd poata transmite la societate once informatie referitoare la 
intreruperea efectudrii unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranta transportului on a sa 
personal* 



7. sã anunte autoritatea de politie, autoritatea fiscalk autoritatea de metrologie si agentia service de care 
depind, in caz de furt sau disparitie, in once mod, a aparatului de taxat sau a statiei radio de emisie-receptie 
de pe taxi; 
8. sA Instiinteze in scris autoritatea de autorizare din cadrul PrimAriel orasului Comanesti 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 scadente; 
10. sä fumizeze, la solicitarea autoritatilor cu atributii de control, informatiile privind activitatea de transport 
desfasurata ; 
11. sa instruiasca soferii la angajare cu privire la indatoririle acestora conform reglementarilor in vigoare cu 
privire la activitatea de transport persoane in regim de taxi; 
12. sA emita fiecArui taximetrist ecusonul care va fi afisat la loc vizibil pe bordul autovehiculului. 
Ecusonul cuprinde obligatoriu urmAtoarele: 
a) denumirea transportatorului autorizat detinator al autorizatiei taxi respective, asa cum este inregistrat la 
registrul comertului; 
b) numele i prenumele taximetristului; 
c) fotografia taximetristului; 
d) stampila transportatorului autorizat i semnatura persoanei desemnate; 
e) data emiterii ecusonului. 

C. CONDITII PRIVIND DOTAREA AUTOVEHICULULUI CARE PE BAZA  
AUTORIZATIE TAXI POATE EXECUTA TRANSPORT DE PERSOANE IN REGI DE TAXI  

1. autovehiculul trebuie sa faca parte din categoria autoturismelor cu panA la maximum 5(cinci) locuri , 
inclusiv locul conducatorului auto; 
2. autoturismul sa fie dotat cu portiere de acces i evacuare in dreptul fiecArei banchete sau scaun pentru 
clienti , dupa caz, precum si cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de ma* 
3. pentru personalizarea autovehiculului taxi in trafic, caroseria acestuia, in totalitate, va avea culoarea 
galbena; 
4. linia mediand orizontala a caroseriei , de regula sub nivelul geamului, a fi marcata pe partile laterale de o 
bandA dubla de carouri tip sah, de culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm; 
5. autoturismul taxi sä fie dotat cu lampA taxi in stare de functionare, de culoare galbena , cu inscrisul TAXI 
pe fata si spate, aprinsa permanent in timpul programului de lucru si care contine cloud lampi suplimentare, 
de culori diferite a caror semnificatie vazuta din spate este urmatoarea: 
a) in stanga, o lampA de culoare rosie care, atunci cand este aprinsk indica pozitia <<Ocupat>> a taxiului, 
respectiv exista comanda client si prestatia se tad feaza; 
b) in dreapta, o lamp de culoare verde care, atunci cand este aprinsA, indica pozitia <<Liber>> a taxiului, 
respectiv nu exista comandA client. 
Lampa taxi trebuie sit fie omologata de cAtre R.A.R.; 
6. autoturismul taxi sit fie dotat cu aparat de taxat in stare de functionare, cu taximetrul care respectA 
prevederile legilor in vigoare l cu aparatul de marcat electronic fiscal avizat conform prevederilor Legii nr. 
38/2003 cu modificarile i completArile ulterioare si ale Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 28/1999 
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatA, cu 
modificarile ulterioare; 
7. aparatul de taxat din dotarea autovehiculului taxi va indeplini cerintele prevazute de Legea 38/2003 
privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere , cu modificarile i completarile ulterioare; 
8. autoturismul taxi sit fie dotat cu statie radio de emisie-receptie in stare de functionare; 
9. pe fiecare din portierele din spate se va aplica cate un ecuson; 
10. pe portierele din fata ale taxiului se aplica Inscrisuri privind valorile tarifelor de distanta (lei/km), 
practicate pe timp de zi i pe timp de noapte, astfel inck acestea sit fie vizibile de la minimum 5 metri, 
conform HCL Comanesti; 
11. lampa taxi poate fi astfel dimensionatA incat pe partite laterale, optional, sit se poata inscrie vizibil datele 
de identificare ale acestuia sau ale dispeceratului taxi, astfel cum sunt 
inregistrate la registrul comertului, si numdrul de apel telefonic al dispeceratului taxi care il 
deserveste; 



12. bonul client trebuie sä contina elementele precizate in Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi 
si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare; 
13. este interzisd 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; 

D. OBLIGATHLE TAXIMETRISTILOR 
1. sA aiba permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani; 
2. sã fie apt din punct de vedere medical si psihologic; 
3. sä aiba varsta minima de 21 de ani; 
4. sä aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat i preventiv in relatia cu clientul, respectand 
conduita de blind practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului; 
5. sa detina atestatul pregatirii profesionale valabil i sä II prezinte la solicitarea organelor de control abilitate 
de lege ; 
6. sä nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul orasului Comanesti si sa respecte solicitärile 
legale ale acestuia; 
7. sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare <<Liber>>, cu exceptia 
cazului cand se deplaseaza sä preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit 
aceasta manevrA; 
8. sä elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza cdruia va incasa contravaloarea prestatiei efectuate; 
9. sã nu pretindA ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client; 
10. sa nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, in activitati cu caracter infractional on in alte 
acte antisociale; 
11. sã anunte organele de politie, in cel mai scurt timp si cu prioritate, despre once even iment gray la care au 
participat sau au fost martori; 
12. sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansatd de ebrietate; 
15. sä transporte clientul la destinatie pe traseul solicitat on convenit cu acesta (in cazul in care clientul nu Ii 
exprima alta dorinta , el va fi transportat la destinatie pe ruta ce mai scurta) 
14. sA flu incarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat; 
15. sä asigure integritatea calitativa si cantitativd a marfurilor sau bunurilor transportate, in cazul in care 
clientul nu le insoteste pe durata transportului; 
16. sä transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru 
acestea, Med perceperea de tarife suplimentare; 
17. sa prezinte informatiile cerute sau sä faciliteze accesul organelor de control imputernicite la aparatul de 
taxat, pentru verificare; 
18. sä nu transporte bagaje sau bunuri care sã nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a 
geamurilor; 

- 19. sa nu execute activitatea de transport in regim de taxi Med a avea sigiliile corespunzatoare la aparatul de 
taxat; 
20. sä nu transporte clienti pe bancheta din fatd decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au 
obligatia sa poarte centura de siguranta; 
21. sã nu execute activitate de transport in regim de taxi fail a avea aparatul de taxat si lampa taxi in 
functiune pentru pozitia de operare respectiva ; 
22. sA se supund 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 sigurantA cand circula fard client, in restul cazurilor portul centurii find 
optional; 
24. sä nu utilizeze statia radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificata, care poate genera sau 
favoriza tuiburarea ordinii publice; 
25. sA nu execute curse in afara localitatii de autorizare decal in conditiile prevAzute de Legea 38/2003 cu 
modificarile i completarile ulterioare; 
26. sa nu fumeze si sä nu utilizeze mijloacele audio/video lard acordul clientului; 
27. sä aiba un compartament civilizat si preventiv fatA de partenirii de trafic i organele de control; 
28. sa aiba tinuta ingrijita ( pantalon, camasA , sacou - in functie de anotimp ) fiind interzisA imbrAcamintea 
necorespunzatoare ( sort, maiou, slapi); 
29. sä nu pastreze ca si garantie documentele sau obiectele personale apartinand clientului; 



30. sa intretind aspectul curat i ingrijit al autovehiculelor , atât in interiorul cat §i in exteriorul acestora; 
31. sä nu execute lucrari de intretinere i reparatii, spalarea i salubrizarea autovehiculelor in statiile de 
a§teptare sau pe domeniul public 
32. sä nu polueze fonic in statiile de ateptare 
33. s5 nu foloseascd un limbaj neadecvat, suburban care sä deranjeze clientii 
34. la solicitare, clientii vor fi ajutati la urcarea §i coborarea din autovehicul, in special persoanele cu 
handicap, persoanele in varsta §i femeile gravide, 
35. sä nu refuze transportul transportul persoanei cu handicap i a dispozitivului de mers. 
36. s5 nu stationeze in vederea preludrii clientilor ( pozitia LIBER) cleat in locurile special amenajate 
semnalizate; 
37. sa nu opreasca si sà stationeze in statiile destinate transportului in comun; 
38. sã se prezinte la autoritatea de autorizare din cadrul PrimAriei ora§ului ComAne0 on de cate on sunt 
solicitati in vederea efectuararii controlului asupra dotarii autovehiculului 4i asupra documentelor obligatorii 
la bord . 

E. DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTO VEHICULELOR 

1. La bordul autovehiculelor care presteaza serviciile de transport persoane in regim de taxi, trebuie sä se 
gaseasca urmatoarele documente valabile: 
a) autorizatia taxi ; 
b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului; 
c) copia certificatului de agreare; 
d) asigurarea pentru persoane i bunurile acestora; 
e) asigurarea de raspundere 
0 certificatul de atestare a pregatirii profesionale a conducatorului auto; 
g) legitimatia conducatorului auto, daca are calitatea de angajat; 
h) copia buletinului de verificare metrologica a taximetrului; 
i) ecusonul taximetristului, afipt la vedere; 
j) lista cu tarifele practicate, afipta la vedere; 

Pe portierele autovehiculului trebuie sã tie aplicate cele 2 ecusoane . 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
Consilier local 	—  
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Contrasemneaza, 
Secretar, 

Jurist Daniela Chirilä 


