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Regulamentului privind desf��urarea procedurii 

de atribuire a autoriza�iilor taxi 
 
 Art. 1. În temeiul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim taxi �i în regim 
de închiriere, transporturile de persoane sau bunuri în regim taxi se pot executa ca 
servicii de interes public pentru popula�ie, de regul� în interiorul unei localit��i, numai pe 
baza autoriza�iei pentru transport în regim taxi valabil�, emis� de autoritatea 
administra�iei publice locale. 
 Art. 2. Autorizarea pentru efectuarea transportului în regim taxi se poate realiza 
pentru transportul de persoane sau de bunuri, la cererea operatorului de transport sau a 
taximetristului independent, pe raza localit��ii în care solicitantul î�i desf��oar� 
activitatea, î�i are sediul sau o filial�. 
 Art. 3. Autoriza�ia pentru transport de persoane sau bunuri în regim taxi se emite 
pe baza unei documenta�ii minime, care trebuie s� con�in� urm�toarele: 

a. copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comer�ului, respectiv de 
pe autoriza�ia de func�ionare în baza Legii nr. 507/2002. 

b. Copii dup� licen�ele de transport taxi �i dup� licen�ele de execu�ie pe vehicule, 
eliberate de Agen�ia Neam� a Autorit��ii Rutiere Române. 

c. Dovada c� fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau c� 
taximetristrul independent este proprietarul taxiului �i c� ace�tia de�in 
certificat de atestare a preg�tirii profesionale eliberat de A.R.R. 

d. Dovada de�inerii asigur�rilor pentru bagaje �i c�l�tori �i prin efecul legii. 
e. Recomandarea din partea asocia�iei profesionale existente. 

 Art. 4. a. Num�rul de autoriza�ii taxi se aprob� prin hot�râre a Consiliului local. 
 b. Operatorul de transport sau taximetristul independent poate primi câte o 
autoriza�ie taxi pentru fiecare licen�� de execu�ie pe vehicul de�inut�. 
 Art. 5. A. Atribuirea autoriza�iilor pentru taximetri�tii independen�i. 
 1. Dac� num�rul autoriza�iilor taxi solicitate dep��e�te num�rul autoriza�iilor 
aprobat pentru aceast� grup� (o treime din num�rul total de autoriza�ii taxi), solicitan�ii 
vor primi autoriza�ii (în condi�iile în care au depus documenta�ia complet�) în ordinea 
cronologic� a solicit�rilor (dup� num�rul de înregistrare �i data de pe cererea de eliberare 
a autoriza�iei). 
 2. Autoriza�iile taxi permanente se atribuie pentru o durat� de 5 ani. 
 3. Taximetri�tii independen�i care nu au primit autoriza�ie vor fi trecu�i pe lista de 
a�teptare nr. 1 (LA1), în ordinea numerelor de înregistrare. 
 4. Dac� num�rul autoriza�iilor taxi solicitate este mai mic decât num�rul 
autoriza�iilor aprobat pentru aceast� grup�, num�rul autoriza�iilor neatribuite va constitui 
prima rezerv� (R1). 
 B. Atribuirea autoriza�iilor taxi permanente pentru operatorii de transport taxi. 
 1. Dac� num�rul autoriza�iilor taxi solicitate dep��e�te num�rul autoriza�iilor 
aprobat pentru aceast� grup� (dou� treimi din num�rul total de autoriza�ii taxi), 
solicitan�ii vor primi autoriza�ii (în condi�iile în care au depus documenta�ia complet�) în 
ordinea cronologic� a solicit�rilor (dup� num�rul de înregistrare �i data de pe cererea de 
eliberare a autoriza�iilor).  
 2. Autoriza�iile taxi permanente se atribuie pentru o durat� de 5 ani. 
 3. Operatorii de transport taxi care nu au primit autoriza�ii vor fi trecu�i pe lista de 
a�teptare nr. 2 (LA2), în ordinea numerelor de înregistrare. 
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 4. Dac� num�rul autoriza�iilor taxi este mai mic decât num�rul autoriza�iilor 
aprobat pentru aceast� grup�, num�rul autoriza�iilor neatribuite va constitui a doua 
rezerv� (R2). 
 C. În func�ie de existen�a listelor de a�teptare �i rezervelor, taximetri�tii 
independen�i din LA1 pot primi autoriza�ii neatribuite din R2 pentru o durat� de un an, 
precum �i operatorii de transport taxi din LA2 pot primi autoriza�ii neatribuite din R1 , 
tot pentru o durat� de una an. 
 Art. 6. Un operator de transport taxi nu poate primi mai mult de 30 % din 
num�rul total de autoriza�ii taxi stabilit pentru grupa operatorilor. 
 Art. 7. a. Pe toat� durata de valabilitate a autoriza�iei taxi, aceasta nu poate fi 
retras� decât în cazurile imputabile beneficiarului, în condi�iile legii. 
 b. Autoriza�iile disponibilizate astfel se atribuie solicitan�ilor de pe lista de 
a�teptare a grupei în care a fost repartizat� ini�ial autoriza�ia, pentru o perioad� de 5 ani. 
În caz c� pe lista grupei respective nu exist� solicitan�i, aceasta se atribuie pentru un an 
solicitan�ilor din cealalt� list� de a�teptare. 
 Art. 8. În perioada de valabilitate a autoriza�iilor taxi, în cazul în care exist� 
solicit�ri de trecere dintr-o grup� în alta, se va proceda astfel: 
 1. Autoriza�ia la care se renun�� devine vacant�, urmând a fi atribuit� solicitan�ilor 
din lista de a�teptare a grupei de care a apar�inut ini�ial. 
 2. Taximetristul / operatorul taxi care solicit� trecerea în alt� grup� se înscrie în 
lista de a�teptare a grupei, depunând documenta�ia complet�, inclusiv, dup� caz, acceptul 
operatorului taxi de a renun�a la autoriza�ia respectiv�. 
 3. Atribuirea autoriza�iei astfel vacantat� se va face dup� urm�toarele criterii: 
 a. Dac� exist� documenta�ia necesar� grupei complet� (mai pu�in fiscalizarea 
aparatului de taxat) = 5 puncte. 
 b. Vechimea în activitatea de taximetrie 
  – peste 5 ani  = 10 puncte 
  – 3 – 5 ani   = 7 puncte 
  – 1 – 3 ani   = 5 puncte 
  – sub 1 an  = 1 punct 
 c. Dac� a mai fost autorizat (provizoriu sau permanent) conform Legii nr. 38/2003 
= 5 puncte. 
 4. Tuturor solicitan�ilor din lista de a�teptare respectiv� li se vor acorda puncte 
conform aliniatului 3, autoriza�ia vacant� acordându-se celui cu punctajul cel mai mare, 
pentru o perioad� de un an. 
 5. Trecerea dintr-o grup� în alta este permis� numai cu respectarea num�rului total 
de autoriza�ii taxi aprobat de Consiliul Local �i a propor�iilor stipulate în Legea nr. 
38/2003 (1/3 taximetri�ti independen�i �i 2/3 operatori taxi). 
 Art. 9. a. Perioada de vizare a autoriza�iilor permanente este 3 - 15 ianuarie a 
fiec�rui an din perioada de valabilitate a autoriza�iilor. 
 b. Autoriza�iile atribuite pentru o perioad� de un an vor fi reînnoite, sau, dup� caz, 
redistribuite, în perioada 10 – 20 decembrie a anului în care autoriza�ia a fost valabil�. 
 c. Pentru vizarea anual� �i / sau prelungirea autoriza�iei taxi solicitan�ii trebuie s� 
depun� la Compartimentul Transporturi din Prim�ria Roman urm�toarele documente: 
  - copii de pe licen�ele de transport �i taxi valabile; 
  - copie de pe contractul de dispecerizare valabil; 
  - copie de pe recomandarea asocia�iei profesionale reprezentative. 
 d. Nedepunerea în termenele fixate a documenta�iei atrage dup� sine suspendarea 
autoriza�iei taxi. 


