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Anexa nr. 4 la H.C.L. 
                                                                                                     nr. 18 din 14.02.2008 

 
 

  
 

M U N I  C I  P I  U L   R O M A N 
 
Piaţa Roman-Vodă nr. 1                       www.primariaroman.ro 
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
Fax. 0233.741.604                                   E-mail: primaria@ primariaroman.ro 

 

Emitent: Compartimentul Transport Public Local - Autoritatea de autorizare 
 
 
 
 
SE ACORDĂ, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII SERVICIULUI DE 

TRANSPORT PUBLIC LOCAL NR. 92/2007  
 

  

 
 

Nr. _____________ din ___.___.200___ 
 
 
 

Pentru efectuarea serviciului de transport public local ……………………………………... 
                                                                                                    ( tipul serviciului ) 
de către ……………………………………………. cu sediul/domiciliul în ………………. 
                        ( denumirea solicitantului ) 
………………………………………………………………………………………………. 
                                           ( adresa completă a solicitantului ) 

Prezenta autorizaţie este valabilă până la ………………………… . 

                      PRIMAR, 
       Ing. Dan Ioan CĂRPUŞOR 
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Anexă la Autorizaţia de transport nr. _____ din ___.___.200___ 

 
 Condiţiile asociate autorizaţiei de transport  

 
 

    A) Denumirea titularului autorizaţiei de transport…………………………………………... 
    B) Obiectul autorizaţiei de transport ………………………………………………………... 
    C) Perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport……………………………………….. 
    D) Drepturile titularului de autorizaţie: 
    a) cei care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul 
să întrerupă prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica 
întreruperea prestării serviciului în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de 
delegare a gestiunii; 
    b) să încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse regulate; 
    c) să actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane prin 
curse regulate cu rata inflaţiei; 
    d) să includă în tarifele de transport percepute călătorilor primele de asigurare pentru 
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea 
operaţiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane prin curse regulate; 
    e) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului public 
local de călători prin curse regulate; 
    f) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului de transport public local de 
persoane, în condiţiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare sau contractului de 
delegare a gestiunii, după caz; 
    g) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de 
modificare unilaterală a contractului de delegare a gestiunii de către concedent, fără 
respectarea termenelor şi condiţiilor prevăzute în acesta; 
    h) să ceară întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activităţii ar conduce la 
crearea de prejudicii importante patrimoniului încredinţat spre administrare; 
    i) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în 
vigoare, se pot adresa instanţei competente. 
    E) obligaţiile titularului de autorizaţie: 
    1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea 
inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi 
reconstrucţia mijloacelor de transport; 
    2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor 
naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică 
periodică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzător, 
conform prevederilor legale în vigoare; 
    3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure 
menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării 
în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de 
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folosinţă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, 
componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de 
origine sau omologate/certificate conform legislaţiei în vigoare; 
      4. să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a 
muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării 
transportului; 
    5. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale 
regulilor de circulaţie; 
    6. să respecte şi să aplice reglementările legale în vigoare privind transportul rutier al 
mărfurilor periculoase; 
     7. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport 
rutier pe care o execută. 

Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de transport 
public local de persoane prin curse regulate cu respectarea următoarelor obligaţii: 
    1. să asigure afişarea la părţile din faţă şi laterală dreapta ale mijlocului de transport a 
indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de transport se va afişa 
cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate 
corespunzător pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate scăzută; 
    2. în salonul mijlocului de transport va fi asigurată informarea publicului călător prin 
mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmează şi la legăturile cu alte 
mijloace de transport public local de persoane; 
    3. să asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, 
a hărţii schematice care să permită vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee, a instrucţiunilor 
privind modul de desfăşurare a transportului, a obligaţiilor publicului călător şi a altor 
informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementările în vigoare; 
    4. să asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie în toate staţiile stabilite de 
comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate într-o anexă la 
hotărârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a gestiunii aprobat prin 
hotărârea de atribuire; 
    5. în staţiile din programul de circulaţie, să asigure afişarea codului traseului, a intervalelor 
de succedare a curselor, precum şi a hărţilor simplificate cu indicarea traseelor şi staţiilor 
pentru informarea publicului călător; 
    6. să emită abonamente de călătorie cu respectarea reglementărilor în vigoare, inclusiv 
pentru categoriile sociale care beneficiază de reduceri ale costului abonamentului; 
    7. să asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor stabilite 
de reglementările legale în vigoare, al persoanelor care beneficiază de facilităţi/gratuităţi la 
transport; 
    8. să asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; 
    9. mijlocul de transport trebuie să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, 
bătrâni, femei însărcinate, persoane cu copii în braţe; 
    10. să supravegheze urcarea şi coborârea călătorilor, să nu plece mijlocul de transport din 
staţii cu uşile deschise sau cu călători aflaţi pe scările acestuia, precum şi cu călători agăţaţi 
de exteriorul caroseriei; 
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    11. să nu admită la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, 
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale 
explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin format ori 
dimensiune, pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, 
ori alte obiecte sau mărfuri interzise la transportul public; 
    12. să nu îmbarce călători peste capacitatea maximă admisă a mijlocului de transport; 
    13. să asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor; 
    14. să îmbarce/debarce călători numai în staţiile special amenajate, prevăzute în programul 
de circulaţie; 
    15. să utilizeze numai legitimaţii/abonamente de călătorie cu regim special, agreate de 
autoritatea administraţiei publice locale; 
    16. să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimaţii/abonamente de 
călătorie valabile sau alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
    17. să asigure călătorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina operatorului de 
transport; 
    18. să ţină evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capăt de linie; 
    19. să asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; 
    20. să asigure, prin dispecerate şi dotări speciale, urmărirea şi coordonarea în trafic a 
mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu operativitate a 
măsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte situaţii care pot afecta 
desfăşurarea transportului, în vederea asigurării condiţiilor asumate privind regularitatea, 
siguranţa şi confortul; 
    21. să dispună de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzător pentru degajarea 
drumului public sau a căii de rulare în cazul defectării mijlocului de transport, precum şi 
pentru intervenţii la reţeaua electrică de contact sau calea de rulare a tramvaielor etc.; 
    22. să asigure informarea anticipată a publicului călător în legătură cu 
modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţă majoră; 
    23. să asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea 
mijloacelor de transport; 
    24. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, siguranţă şi 
confort; 
    25. mijloacele de transport trebuie să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a 
aerului în stare de funcţionare; 
    26. să asigure aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport; 
    27. pe părţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionată denumirea 
executantului transportului; 
    28. la bordul mijlocului de transport trebuie să existe mijloace de prevenire şi combatere a 
incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; 
    29. mijloacele de transport trebuie să aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia 
tehnică periodică efectuată la termen. 

Suplimentar faţă de obligaţiile de mai sus, operatorii de transport şi, după caz, 
transportatorii autorizaţi au următoarele obligaţii: 
    a) să respecte întocmai legile şi reglementările specifice fiecărei categorii de transport pe 
care o execută; 
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    b) să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale hotărârii de 
dare în administrare, după caz; 
    c) să respecte sarcinile asumate potrivit hotărârii de dare în administrare, contractului de 
delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu beneficiarul, după 
caz; 
    d) să respecte indicatorii de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a 
gestiunii, prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de transport încheiat cu 
beneficiarul; 
    e) să permită accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de transport 
public local; 
    f) să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de transport 
public local; 
    g) să efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform prevederilor 
programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţă, regularitate şi confort; 
    h) să asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse 
regulate; 
    i) să coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de călători existente; 
    j) să fundamenteze şi să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de 
transport public local de persoane prin curse regulate; 
    k) să nu încarce în mod artificial costurile de operare; 
    l) să pună la dispoziţia publicului călător mijloace de transport care să îndeplinească 
condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului; 
    m) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, în 
limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform 
programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii aprobate de acesta; 
    n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, precum şi 
diferenţa de tarif pentru protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare, pentru a fi supuse 
aprobării consiliului local; 
    o) în cazul în care sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să 
conducă la reducerea activităţii, să notifice de îndată acest fapt concedentului, în vederea 
luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 
    p) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, 
precum şi asigurarea călătorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare privind asigurările; 
    q) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, tarifele 
aplicate, precum şi modificarea acestora; 
    r) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul 
serviciului contractat; 
    s) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind 
executarea serviciului concesionat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a 
infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, după caz; 
    ş) să planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 
mijloacele de transport, astfel încât să se asigure respectarea programului de circulaţie şi a 
prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranţa rutieră; 
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    t) să deţină la sediul social următoarele documente, în funcţie de tipul de transport public 
local efectuat: 
    - asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente 
ce cad în sarcina transportatorului; 
    - cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, 
respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; 
    - contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; 
    - avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă 
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto; 
    - toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării 
licenţei de transport/autorizaţiei de transport şi a delegării gestiunii, după caz; 
    - formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului în cazul 
transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent; 
    - documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu 
funcţii care concură la siguranţa circulaţiei; 
    - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru 
mijloacele de transport; 
    - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a 
accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise consiliului judeţean ; 
    - alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare; 
    ţ) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv autorităţilor de 
reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la 
documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării 
şi evaluării modului de prestare a serviciului; 
    u) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din 
culpă, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin 
poliţe de asigurare; 
    v) să asigure finanţarea pregătirii profesionale şi efectuarea examinărilor medicale şi 
psihologice ale propriilor angajaţi; 
    w) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele 
legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau bunuri; 
    x) să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică; 
    y) să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-
materiale aferente serviciului prestat. 
    F) obligaţia de a transmite la solicitarea autorităţii de autorizare date reale şi complete 
privind serviciul autorizat; 
    G) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport: 
    a) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice; 
    b) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează 
clientul sau care vizează evaziunea fiscală; 
    c) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în 
gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de transport 
respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului. 
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     H) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport: 
   a) în cazul când titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze prestarea/furnizarea 
serviciului, la cererea acestuia; 

b) în cazul când titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la 
baza acordării acesteia; 
   c) în cazul când titularul autorizaţiei a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu 
ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport; 
   d) în cazul unor abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei 
sau protecţia mediului; 
   e) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă situaţia creată nu 
s-a normalizat; 
   f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare în 
perioada de suspendare; 
   g) în cazul refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau de a pune la 
dispoziţia autorităţii de autorizare datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării 
acţiunii de control; 
   h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului; 
    I) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de 
autorizaţie. 
     a) efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a autorizaţiei de transport   
expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu-i 
aparţine; 
    b) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; 
 

 
 
 
 
 

 


