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Nr. 128 din 18.09.2008 

 
Privind modificarea H.CL. nr.12/2008 pentru aprobarea       

Regulamentului de transport în regim taxi 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinînd expunerea de motive nr. 15088 din 10.09.2008 întocmită de către 
Serviciul Relaţii Publice - Transport Local şi înaintată de Primarul municipiului 
Roman; 

Văzând avizul favorabil nr. 36 din 17.09.2008 al Comisiei de Administraţie 
Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 17 din 17.09.2008 al Comisiei 
Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15644 din 18.09.2008 dat de 
Secretarul Municipiului Roman; 

Avînd în vedere prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 
de taxi, modificată prin Legea 265 /2008, şi ale art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. 
„a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală. 

În temeiul art. 45, pct. 1 şi art. 115, ali. 1, lit.”b” din acelaşi act normativ: 
                                   

HOTĂRĂŞTE: 
 
   Art.1  Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 12/2008 după cum urmează: 

- art. 8, lit. d  se abrogă 
     -   art. 10 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Documentaţia 
necesară pentru obţinerea autorizaţiei taxi trebuie să conţină următoarele: 

- originalul şi copia autorizaţiei de transport 
- originalul şi copia certificatului de înmatriculare, originalul şi 

copia cărţii de identitate a autovehiculului (deţinut în proprietate sau în 
temeiul unui contract de leasing) 

- originalul şi copia certificatului de agreare 
          -  declaraţie pe propria răspundere privind dispecerizarea autovehiculelor” 

-  art. 16 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Se stabileşte norma 
privind gradul de asigurare a numărului de locuri  de aşteptare clienţi  de  2 
taxi/loc de aşteptare”. 
          - art. 17 se modifică şi va avea următorul conţinut: „Se stabileşte ca numărul 
maxim autorizaţii permanente să fie 255” 
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- art. 20, pct. (4) va avea următorul conţinut:  „În cazul în care un 

transportator renunţă din proprie iniţiativă la una sau mai multe  
autorizaţii taxi şi – în eventualitatea în care, ulterior,  apar autorizaţii 
disponibile  sau se măreşte numărul maxim de autorizaţii – acesta 
doreşte să se înscrie la procedura de atribuire, vechimea acestuia în 
taximetrie este considerată de la data depunerii cererii” 
- art. 24, lit., e) şi f) se abrogă 
- art. 25, lit. f), g) şi h) se abrogă 
- după art. 25 se introduce art. 25*, care va avea  următorul conţinut: 

Art. 25* Autorizarea dispeceratelor 
1) Activitatea de dispecerat taxi poate fi executată numai pe raza localităţii de 
autorizare de către orice persoană juridică, denumită în continuare dispecerat, 
autorizată de autoritatea de autorizare, în condiţiile legii. 
    (2) Autorizaţia de dispecerat taxi se poate obţine pe baza depunerii următoarei 
documentaţii: 
    a) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului; 
    b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, 
conform căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-
recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare; 
    c) copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor 
dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în domeniul comunicaţiilor; 
    d) copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de 
autoritatea în domeniu. 
    (3) Autorizaţia de dispecerat taxi se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, 
după achitarea taxei de autorizare, în valoare de 300 de lei/5 ani,  cu 
posibilitatea prelungirii la cerere pe perioade de 5 ani în aceleaşi condiţii ca la 
emitere, şi este valabilă numai pe raza administrativ-teritorială a autorităţii de 
autorizare (modelul de autorizaţie este prezentat în Anexa 7) 
    (4) Activitatea de dispecerat se desfăşoară pe baze contractuale numai pentru 
transportatorii autorizaţi care desfăşoară servicii de transport în regim de taxi, în 
aceeaşi localitate de autorizare. 
    (5) Transportatorii autorizaţi care execută servicii de transport în regim de 
taxi vor utiliza serviciile unui dispecerat, pe bază de contract de dispecerizare, 
încheiat cu acesta în condiţii nediscriminatorii. 
    (6) Serviciile de dispecerat sunt obligatorii pentru toate taxiurile 
transportatorilor autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Roman. 
    (7) Contractele de dispecerat taxi încheiate cu transportatorii autorizaţi 
trebuie să conţină prevederi privind obligaţiile părţilor de a respecta 
reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat, precum şi 
tarifele de distanţă convenite a fi utilizate. 
    (8) Taxiurile deservite de un dispecerat pot realiza serviciul de transport 
utilizând tarife unice sau tarife diferenţiate pe categorii de autovehicule, astfel 
cum este prevăzut în contractul de dispecerizare. 
    (9) Dispeceratul poate pune la dispoziţia transportatorilor autorizaţi pe care îi 
deserveşte staţii radio de emisie-recepţie pentru dotarea taxiurilor, pe bază de 
contract de închiriere, încheiat în condiţii nediscriminatorii. 
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      Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii serviciului de 
transport public local nr. 92/2007 şi a Legii nr. 38/2003 modificată şi 
completată 
 
  

        AUTORIZAŢIA DE DISPECERAT  
 
               Nr. ........ din ........... 
 
    pentru efectuarea serviciului de DISPECERAT  a 

transportului public local de persoane/bunuri în regim de 

taxi de către ..........................................,  

cu sediul/domiciliul în 

..............................................  

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

 

  Primar                              
Laurenţiu Dan Leoreanu                                        
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  (10)    Autorizaţia pentru activitatea de dispecerat taxi va fi retrasă de către 
emitent în următoarele cazuri:  
   a) autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false sau neconforme cu 
realitatea; 
    b) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care menţin valabilitatea acesteia; 
    c) dispeceratul deserveşte taxiuri dotate cu staţii radio neînregistrate în 
registrul de evidenţă a acestora; 
    d) dispeceratul deserveşte autovehicule pentru care nu s-au atribuit autorizaţii 
taxi sau deţin autorizaţii taxi atribuite de autorităţile de autorizare ale altor 
localităţi; 
    e) dispeceratul deserveşte autoturisme care realizează transporturi în regim de 
închiriere; 
    f) dispeceratul impune transportatorilor autorizaţi deserviţi practicarea unor 
tarife destinate controlului pieţei şi eliminării concurenţei; 
    g) la cerere. 
 

- Anexa 7  are următorul model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Art.2    Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
autorităţilor şi persoanelor interesate 
 
 
      Preşedinte de şedinţă                                              Contrasemnează 
               Consilier,                                                                 Secretar, 
Jr. Oana Gianina AFETELOR                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


