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HOTĂRÂREA NR. 31 
din 29 Februarie 2012 

privind modificarea "Regulamentului de organizare şi executare a serviciului 
public de transport persoane sau bunuri în regim de închiriere" în oraşul 

Buftea aprobat prin H. C. L. nr. 55 din 26.11.2008 

Având în vedere: 
• Avizul Consiliului local al oraşului Buftea privind suplimentarea cu un număr de 4 

autorizaţii Taxi în oraşul Buftea; 
• Expunerea de motive a domnului Ion Stoica- primarul oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate promovat de Compartimentul de autorizare pentru serviciile 

de transport public local; 
• Avizul comisiei buget finanţe ; 

• Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative; 

• Văzând prevederile Normelor cadru din 2007 pentru aplicarea Legii nr.3812003 privind 
transportul În regim de taxi şi În regim de Închiriere; 

• Văzând rezultatele Recensământului populaţie din anul 2011 ; 
• Hotarârea Consiliului Local nr. 55126. 11 .2008 privind "Regulamentul de organizare şi 

executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri În regim de 
Închiriere" În oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.103 121.12.2010; 
• Având în vedere art.2, art.3 , art.13,art. 14 alin 2-4 din Legea nr. 38/2003 privind 

transportul În regim de taxi şi În regim de Închiriere, modificată şi completată; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" , alin .(6), lit. "a", pct.14 şi art.45, 

alin .(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică loca lă, republicată ; 
Consiliu/local al oraşului Buftea 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se modifică art.13 alin 2 şi 21 din "Regulamentul de organizare şi executare a 
serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de închiriere" în oraşul Buftea 
şi va avea următorul cuprins: 

" (2) In oraşul Buftea se aprobă un număr de 88 autorizaţii taxi. 
(2) 1 Un operator taxi nu poate primi mai mult de 30% din numărul total de 

autorizaţii taxi stabilit pentru oraşul Buftea, respectiv 88 autorizaţii." 
Art. 2 Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de ~e.cialitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţie i Prefectului Judeţului 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea "Regulamentului de organizare şi 
executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de 

închiriere" în oraşul Buftea aprobat prin H. C. L. nr. 55 din 26.11.2008 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de autorizare pentru 

serviciile de transport public local precum şi Acordul Consiliului Local, prevederile art.2, 

art.3, art.13,art. 14 alin 2-4 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi ş i în 

regim de închiriere , modificată şi completată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată astfel: 

- modificarea şi completarea "Regulamentului de organiza re şi executare a 

serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de închiriere" în oraşul 

Buftea, cu suplimentarea unui număr de 4 autorizaţii Taxi. 

" Capitolul III uNUMARUL MAXIM DE AUTORIZA TII TAXI", art. 13 alin (2) şi 21 

din "Regulamentul de organizare şi executare a serviciului public de transport persoane 

sau bunuri În regim de Închiriere" se modifica şi va avea urmatorul conţinut ": 

Art.13. 

(2) In oraşul Buftea se aprobă un număr de 88 autorizaţii taxi. 

(2) 1 Un operator taxi nu poate primi mai mult de 30% din numărul total de autorizaţii 

taxi stabilit pentru oraşul Buftea, respectiv 88 autorizaţii. » 



ROMÂNIA 
_JUDEŢUL ILFOV 

PRIMARIA ORAŞULUI BUFTEA 
COMPARTIMENTUL DE AUTORIZARE PENTRU SERVICIILE 

DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 
Piata Mihai Eminescu,nr. 1, Tel/Fax: 031.8241231/8241238. 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea şi completarea H.C.L.SS/26.11.2008 - "Regulamentul 
de organizare şi executare a serviciului public de transport personae sau 

bunuri în regim de taxi sau în regim de închiriere" în oraşul Buftea, 

Prin H.C.L. nr.SS/26.11.2008, modificată şi completată cu 
H.C.L.nr. 103/21.12.2010, a fost reglementată organizarea şi efectuarea 
transportului în regim de taxi pe raza oraşului Buftea şi s-a 
aprobat"Regulamentul de organizare şi executare a serviciului public de 
transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere" pe 
raza oraşului Buftea. 

Având în vedere prevederile Legii nr.265/2007 pentru modificarea şi 
completarea Legii 38/2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim 
de închiriere, este necesară adaptarea la legislaţia actuală a prevederilor 
referitoare la activitatea de transport public local în regim de taxi şi în regim 
de închiriere pe raza oraşului Buftea, în sensul completării 

H.C.L.nr.SS/26.11.2008 modificată şi completată cu 
H.C.L.nr. 1 03/21.12.201 O, astfel încât aceasta să corespundă legislaţiei în 
v1goare. 

Conform Iniţiativei nr.13/03.02.2012 a Consiliului Local a oraşului 
Buftea, prin care se solicită suplimentarea numărului autorizaţiilor taxi în 
oraşul Buftea, "Compartimentul de autorizare pentru serviciile de transport 
public local" propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea H.C.L.nr.SS/26.11.2008, privind transpmiul în 
regim de taxi pe raza oraşului Buftea, în baza următoarelor argumente: 

- rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei şi locuinţelor, 
emis de Comisia Judeţeană pentru Recensământul Populaţiei şi al 
Locuinţelor, Judeţul Ilfov, din care reiese că numărul de locuitori 
pentru oraşul Buftea, este de 21960; 

- art.ll,alin.(3) din Legea 38/2003- "Numărul maxim de autorizaţii 
la nivelul unei localităţi, va fi de 4 la 1000 locuitori"; 



- raportat la numărul de locuitori dat publicităţi i, numărul de 
autorizaţi i taxi în oraşul Buftea care se pot atribui , este de 88, deci 
numărul de autorizaţii taxi poate fi suplimentat cu 4autorizaţii - de 
la 84 la 88. 

Proiectul de hotărâre propus spre aprobare este prezentat în materialul 
anexat acestui raport, după cum urmează : 

Numărul maxim de autorizatii taxi 
' 

Art. l3 , alin.(2) din Regulament se modifică după cum urmează: "In oraşul 
Buftea se aprobă un număr de 88 autorizaţii taxi". 

Inspector 

CIOBANU ILIE 

RID :C.I. 
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privind aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a 
serviciului public de transport de persoane sau bunuri în regim 

de taxi sau în regim de închiriere în oraşul Buftea 

Având În vedere: 
• expunerea de motive a domnului Ion Stoica, Primarul oraşului Buftea; 
• raportul de specialitate al Compartimentului de autorizare Servicii de 

Transport Public Local din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 
• avizul Comisiei juridice şi de disciplină şi al Comisiei buget finante; 
• prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 

Închiriere, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 
356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim 
de închiriere; 

• autorizaţia nr. 0169/12.09.2008 eliberată de ANR.S.C.; 
ln temeiul art. 36 alin. (1) si alin.(2) lit d) şi corobora! cu alin. (6) liL a), 

pct14 şi al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,republicată, a administraţiei 
publice locale, 

Consiliul local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi executare a serviciului 
public de transport de persoane sau bunuri 1n regim de taxi sau în regim de 
Închiriere în oraşul Buftea, prevăzut în anexa parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2.- lncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
orice ale dispoziţii contrare. 

Art. 3. - Primarul oraşului Buftea va asigura aducerea la Îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate. 

Art. 4. - Secretarul oraŞ!Jlui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prez~,t<el.'!;IP,~târj şi comunicarea acesteia serviciilor de 

specialitate şi Instituţiei ~;~y;;~~~~t· : .. J Contrasemnează 

PREŞE~I~Ţ~_9E 1
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SECRETJiRr 

MESTEACĂ~ALINA 



ROMÂNIA 
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ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL 

HOT ĂRÂREA NR. / 0.37 
din .<.J decembrie 2010 

privind aprobarea modificari i şi completări i HCL nr. 55/26.11 .2008-
" Regu lamentul de organizare si executare a serviciului public de 

transport persoane sau bunuri în regim de Închiriere" în oraşul Buftea 

Având în vedere: 
-expunerea de motive a domnulu i Ion Stoica primarul oraştJ iu i Buftea; 
- raportul de specialitate promovat de Compartimentul de autorizare 

pentru serviciile de transport public loca l; 
-avizul comisiei juridice şi al comisiei buget fin anţe; 
Văzând prevederile Normelor cadru din 2007 pentru aplicarea Legii 

nr.38/2003 privind transportu l în regim de taxi ş i în reg im de.înch iriere; 
Având în vederea art.2,art.3, art.13 din Legea nr. 38/2003 privind 

transportu l în regim de taxi ş i în regim de închiriere, modificată şi comp letată; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."d" , alin .(6) , lit."a" , pct.14 

ş i art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicată ; 

Consiliul local al oraşu lui Buftea 

HOTARASTE 

Art. 1 Aprobă modificarea şi completarea "Regulamentulu i de 
organizare si executare a serviciu lui public de transport persoane sau bunuri 
·în reg im de înch iriere" în oraşul Buftea . 

Art. 2 Autorizaţii le de transport în reg im de taxi, a autorizaţiilor taxi ş i a 
autorizaţiilor de dispeceraţ taxi vor fi reactualizate conform anexelor din 
"Regu lamentul de organizare si executare a serviciului public de transport 
persoane sau bunuri în regim de închiriere", modificat prin prezenta 
hotărâ re. ...."---

Art. 3 Celelalte prevederi a le Hotă râ r ii Consiliulu i Loca l 
nr.55/26. 11 .2008 rămân · neschimba,ţe . 

Art. 4 Compartimentul Autorizare Transport Public Local va duce la 
îndeplin ire prezenta hotărâre . 

Art. 5 Secretaru l orasului Buftea va asigu ra comunicarea şi aducerea la 
îndeplin ire a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate. 

Co ntrasem nează 
Se~j![,_ 

Ş~~1t{tfna 



ROMÂNIA 
JUDETUL ILFOV , 
ORAŞUL BUFTEA 

CONSILIUL LOCAL BUFTEA 
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Str. Piaţa Mihai Eminescu, nr.l Tel.03 l 824 l 234, fax 03 l 824 l 238 

Nr.241! 6.02.2012 

CATRE, 
COMPARTIMENTUL DE AUTORIZARE- SERVICIUL DE TRANSPORT IN 
REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE DIN CADRUL APARATULUI 

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI BUFTEA. 

In atentia : 

• OI. Manolache Constantin- Director executiv 
• DI.Ciobanu Ilie- compartimentul de autorizare- serviciul de transport în regim de 

taxi şi în regim de închiriere 

In sedinta extraordinară din data de 08 Februarie 2012, Consiliul local a analizat 
adresa nr. 13/03.02.2012 privind suplimentarea numărului de autorizatii TAXI în 
oraşul Buftea. 

Membrii Consiliul Local au hotărât în unanimitate aviz de principiu în vederea 
iniţierii unui proiect de hotărâre pentru suplimentarea cu un numar de 4 autorizatii a 
numărului de autorizaţii Taxi în oraşul Buftea. 

Totodata în urma controlului efectuat de către comisia constituită în sedinta 
Consiliului Local din data de 16 Decembrie 2012, domnul consilier Cambera a propus 
modificarea si adaptarea Regulamentului de Taxi precum si a contractului încheiat cu 
operatorii. 

Faţă de cele menţionate şi în conformitate cu Legea 21512001 a administraţiei 
publice locale si Legea nr. 3812003 privind transportul În regim de taxi şi În regim de 
Închiriere, vă rugam sa faceti demersurile necesare in vederea initierii proiectului de 
hotărâre si supunerii spre aprobarea acestuia în sedinta Consiliului local. 

PRIMA~, 

lojStoic~ 
'S\~''\/ 

SECRE~ . 

St~ 

Redactat, 

Cotrs.j~~lorina 
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA 
COMISIA BUGET FINANTE , 

A V 1 Z 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completării HCL nr. 
55/26.11.2008-"Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de 
transport persoane sau bunuri în regim de închiriere" în oraşul Buftea. 

COMISIA BUGET FINANTE 
1 

;..·· ... ...... ···V··;.. . . . ... .............. ... .... ' ji ·k ·~;;rz_· .. ..... .. ........... ......... . 
INTRUNITA IN ŞEDINTA SA DIN .... : . .. ............. .. ....... ... ..... . ..... . ... .. . 
A LUAT ÎN DEZBATERE RAPORTUL7TNFORMAREA COMPARTIMEN-
TULUI DE SPECIALITATE ... ...... ...... ... ....................... . ................. . 

ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE A VIZAREA 
FAVORABILĂ /-~EFA"'i€>R-AB+EĂ A PROIECTULUI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii şi completării HCL nr. 
55/26.11.2008-"Regulamentul de organizare si executare a serviciului public de 
transport persoane sau bunuri în regim de închiriere" în oraşul Buftea. 

FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT 
URMĂTOARELE OPINII /DIVERGENTE ... ...... ... ........................ .. ... . 

' 

PREŞEDINTE DE COMISIE, ---= 
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Anexa la HCL nr. 

REGULAMENT 

PRIVIND ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI 
PUBLIC DE TRANSPORT PERSOANE SAU BUNURI IN 

REGIM DE TAXI SI IN REGIM DE INCHIRIERE IN 
ORASUL BUFTEA 

Baza legală: 
Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şt m regtm de 
închiriere cu modificările şi completări le ulterioare; 

- Ordinul nr. 356/2007 al Ministrului Internelor si Reformei Administrative 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere; 

- Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local; 
- Legea nr.Sl/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 

CAPITOLUL 1 

DISPOZITII GENERALE 

Art.l. Prezentul regulament stabileşte condiţiile de autorizare, organizarea şi 
controlul efectuării următoarelor servicii de transport public local in Oraşul Buftea: 

- serviciul de transport persoane in regim de taxi; 
- serviciul de transport bunuri sau mărfuri in regim de taxi; 
- serviciul de transport persoane in regim de închiriere; 
- închiererea de autoturisme; 
precum şi autorizarea dispeceratelor taxi. 

Art.2. In sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 
a) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a 

transportului în regim de închiriere, denumit in continuare autorizaţie de transport -
document eliberat in condiţiile Legii nr.38/2003 şi prezentului regulament de către 



l) serviciu de închiriere - serviciu de transport public realizat de operatori 
economici autorizaţi care pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător 
auto, pe bază de contract, cu plata anticipată a contractului de închiriere; 

m) dispecerat taxi, denumit în continuare dispecerat - activitate conexă 
transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace şi transmite 
comenzile clientului prin staţia radio de emisie-recepţie către taximetrist; 

n) lampă taxi - casetă luminată, montată pe cupola taxiului, perpendicular 
pe axa longitudinală, care pe laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central T AX!, 
conţine lămpi care indică poziţia "Liber" sau "Ocupat" a taxiului şi care trebuie să fie 
vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri; 

o) loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat 
corespunzător de către autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei 

rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în aşteptare 
în poziţia "Liber"; 

Art.3. ( 1) Serviciile de transport în regim de taxi în Oraşul Buftea se efectuează 
numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul 
Primăriei, şi numai în baza autorizaţiei taxi emisă de aceeaşi autoritate de autorizare. 

(2) Serviciile de transport în regim de închiriere în Oraşul Buftea se efectuează 
numai de către transpotiatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul 
Primăriei, şi numai în baza copiei conforme emisă de aceeaşi autoritate de autorizare. 

(3) Autorizaţia de transport se emite la cererea transportatorului care îşi are 
sediul sau domiciliul pe raza Oraşului Buftea. 

( 4) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se 
realizează numai cu autovehicule deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlul 
de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. 

CAPITOLUL Il 

CONDITII PRIVIND AUTORIZAREA TRANSPORTATORILOR 

1. Eliberarea autorizaţiei de transport 

Art.4. ( 1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport 
în regim de închiriere, se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei 
Oraşului Buftea pentru transportatorii care îşi au sediul sau domiciliul, după caz, pe 
raza administrativ teritorială a Oraşului Buftea, pe baza unei documentaţii care trebuie 
să conţină urmatoarele documente valabile: 

3 



c) copie de pe cetiificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită 
în OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu moficări şi completări 
prin legea 102/2006 cu modificările ulterioare; 
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate din care să rezulte că aceasta: 

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, 

perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, 

siguranţa vehicul ului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; 
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol; 

e) avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a 
ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonantei 
de urgentă a Guvernului nr. 1 09/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. l 02/2006, cu modificările ulterioare. 
f) cazierul fiscal al transpotiatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic in 
activi tate; 
g) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai 
executat servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, 
după caz, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora; 
h) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile 
necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în 
regim de taxi· sau transpotiul în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau 
prin contract de închiriere; 
i) declaraţie pe propria răspundere a transpotiatorului că acesta deţine autovehiculele, 
pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, în proprietate sau în temeiul 
unui contract de leasing; 
j) dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de transpmi; 
k) cazier de conduită profesională eliberat de o asociaţie reprezentativă la nivel 
naţional. 

C. Pentru persoane juridice 

a) cererea transpotiatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transpoti; 
b) copia certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator sau 
copie a certificatului de înregistrare, cetiificat de înregistrare menţiuni şi cetiificat 
constatator, după caz, eliberate de Regsitrul Comerţului; 
c) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită 
în OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări st 
completări prin legea 102/2006 cu modificările ulterioare; 
d) cazierul judiciar al persoanei desemnate din care să rezulte că aceasta: 

- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
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caror masă maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, sau transportatorul autorizat, 
detinator al unei autorizatii de transport marfuri in regim contractual, care executa 
transpmi de marfuri in regim contractual cu mijloace de transport a caror masa 
maxima autorizata nu este mai mare de 3,5 tone, poate obtine autorizatie de transport 
marfuri si bunuri in regim de taxi, pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea operatorului de transport sau a transportatorului autoriza!, după caz, pentru 
eliberarea autorizaţiei de transport; 
b) copie după licenţa de transpoti sau după autorizaţia de transport valabile; 
c) declaraţie pe propria răspundere a operatorului de transport, dacă acesta a mai 
executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut 
interdicţii de a executa şi motivul acestora; 
d) dovada plaţii tarifului de acordare a copiei conforme. 

(2) In cazul pierderii valabilităţii licenţei de transpoti sau a autorizaţiei de 
transpoti în regim contractual, autorizaţie de transpmi mărfuri şi bunuri în regim de 
taxi este nulă de drept. 

Art.7. (1) Dosarele întocmite în condiţiile ati.4, art.5 si art.6 alin.(!) vor fi 
depuse la Primaria oraşului Buftea - Compartimentul de autorizare pentru 
serviciile de transport public local, prin biroul Registratură. 

(2) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către 

funcţionarii desemnaţi ai Compatiimentului de autorizare pentru serviciile de transport 
public local din cadrul Primăriei oraşului Buftea. 

Art.8. Autorizaţia de transport în regim de taxi (persoane, mărfuri/bunuri) sau 
autorizaţia de transpoti în regim de inchiriere (persoane sau autoturisme) se 
eliberează de către autoritatea de autorizare pe durata nedeterminată şi este valabilă cu 
condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor 
care au stat la baza emiterii. 

Art.9. ( 1) Atribuirea autorizaţiilor de transport prevazute la ati.8 se face prin 
dispoziţia primarului, în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului - cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în 
domeniul serviciilor de transport public local. 

(2) Modelul "Autorizaţie de transpoti persoane în regim de taxi", este prevăzut 
în Anexa 1.1 la prezentul Regulement. 

(3) Modelul "Autorizaţie de transport mărfuri 1 bunuri în regim de taxi", este 
prevăzut în Anexa nr.l.2la prezentul Regulament. 

( 4) Modelul "Autorizaţie de transp01i persoane în regim de închiriere", este 
prevăzut în Anexa nr.l.3la prezentul Regulament. 

(5) Modelul "Autorizaţie de transpoti pentru închiriere autoturisme" este 
prevăzut în Anexa nr.l.4la prezentul Regulament. 
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CAPITOLUL III 

NUMARUL MAXIM DE AUTORIZATII TAXI 

Art.13. ( l) Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea 
serviciului de transport persoane în regim de taxi, pentru o perioadă de 5 ani, este de 4 
la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare conform ati.l4 alin.( 4) din Legea nr. 
38/2003, cu modificările si completările ulterioare privind transpmiul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere. 

(2) In oraşul Buftea se aprobă un număr de 84 autorizaţii taxi. 
(2) 1 Un operator taxi nu poate primi mai mult de 30% din numărul total de 

autorizaţii taxi stabilit pentru oraşul Buftea, respectiv 84 autorizaţii. 
(3) Numărul autorizaţiilor pentru transpmiul de mărfuri şi bunuri în regim de 

taxi şi în regim de închiriere in oraşul Buftea nu este limitat. 
( 4) Modelul "Autorizaţie taxi pentru transpoti persoane în regim de taxi" este 

prevăzut în Anexa nr.2.l la prezentul Regulament. 
(5) Modelul "Autorizaţie taxi pentru transpmi mărfuri 1 bunuri în regim de taxi" 

este prevăzut în Anexa nr.2.2 la prezentul Regulament. 
(6) Modelul "Copie conformă pentru transpmi persoane în regim de închiriere" 

este prevăzut în Anexa nr.2.3 la prezentul Regulament. 
(7) Modelul "Copie conformă pentru închiriere autoturisme" este prevăzut în 

Anexa 2.4 la prezentul Regulament. 

l. Procedura de atribuire a autorizaţiei taxi 

Art. 13.1.1. (!) Dreptul de a patiicipa la procedura de atribuire în gestiune 
de legată a executării serviciului de transport în regim de taxi îl au numai transportatori 
autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute. 

(2) Procedura de atribuire în gestiune delegată care se aplică pentu executarea 
serviciilor de transport în regim de taxi constă în: 

a) atribuirea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor aferente transportatorilor 
autorizaţi câştigători; 

b) eliberarea autorizaţiilor taxi; 
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune de legată în conformitate cu 

numărul autorizaţiilor taxi atribuite şi eliberate. 
(3) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi se anunţă public la sediul 

Primăriei şi în mijloacele de informare în masă locale cu cel puţin 60 de zile înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere. 

(4) Anunţul public va cuprinde date privind: 
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autoritatea de autorizare analizează documentele depuse, aplică criteriile de 
departajare şi stabileşte transportatorul autorizat căruia i se va atribui autorizaţia 

respectivă. 

(2) Lista cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinînd 
datele de identificare ale transportatorului autorizat şi punctajele obţinute din 
îndeplinirea criteriilor de depm1ajare pentru fiecare autovehicol, va fi afişată la sediul 
autorităţii de autorizare în termen de 3 zile de la finalizarea atribuirii prevăzută la 
alin.(!). 

Art.13.1.5. ( 1) Transportatorii autorizaţi care nu au îndeplinit punctajul necesar 
pentru atribuirea unei autorizaţii taxi vor fi înscrişi pe lista de aşteptare. 

(2) In cazul disponibilizării unor autorizaţii taxi ori în cazul în care numărul 
acestora se majoreză, se declanşează procedura de atribuire a acestora, procedură la 
care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare. 

(3) In cazul în care nu se atribuie toate autorizaţii le taxi aprobate, se va relua 
procedura de atribuire. 

Art.13.1.6. (1) Autorizaţia taxi se atribuie pentru prima dată pentru o perioadă 
de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data 
fabricaţiei, alocîndu-se cu această ocazie şi numărul de ordine. 

(2) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va 
prelungi, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi 
număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea de 
1 O ani de la data fabricaţiei, este deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing şi sînt îndeplinite toate cerinţele legale privind prima atribuire. 

2. Eliberarea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme 

Art.14. ( 1) Autorizaţia taxi sau copia conformă se eliberează de autoritatea de 
autorizare pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative. 

(2)Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transpat1atorul 
autorizat, copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în 
judeţul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucureşti. 

(3 )Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către 
transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate 
acestea. 

( 4) Documentaţia trebuie să conţină următoarele: 
a) copie a autorizaţiei de transport sau a certificatului de înregistrare la Registrul 
Comerţului, în cazul serviciului de închiriere; 
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(2) Ecusoanele vor fi executate din material autocolant, rezistent la spălări cu 
presiune mare, la intemperii şi expunere la soare, şi vor avea elemente de sigurantă 
stabilite de Primăria oraşului Buftea. 

(3) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor sunt stabilite conform Anexei nr. 3. 

Art.16. Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a 
autorizaţiei taxi sau copiei conforme se va comunica prin declaraţie pe proprie 
răspundere a transportatorului autorizat înaintată autorităţii de autorizare în maximum 
30 de zile de la data modificărilor respective. 

3. Criterii de departajare şi metodologia de calcul 

Art.16.3. ( 1) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, confmm cărţii de 
identitate: 
a) până la 1 an - 25 puncte; 
b) între 1 şi 2 ani - 20 puncte; 
c) între 2 şi 3 ani - 15 puncte; 
d) între 3 şi 4 ani - 1 O puncte; 
e) între 4 şi 5 ani - 5 puncte. 

(2) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro, dovedită 
prin cartea de identitate: 
a) EURO 5 - 20 puncte; 
b) EURO 4- 15 puncte; 
c) EURO 3- 10 puncte. 

(3) Echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat: 
a) prezenţa instalaţi ei pentru aer condiţionat- 5 puncte. 

( 4) Gradul de protecţie a pasagerului 1 pasagerilor, respectiv existenţa 

airbagurilor pentru pasagerul din faţă 1 pasagerii din spate: 
a) peste 4 airbaguri - 20 puncte; 
b) 4 air baguri - 15 puncte; 
c) 2 airbaguri - 1 O puncte; 
d) 1 airbag - 5 puncte 

(5) Dotări suplimentare ale autovehicolului: 
a) sistem de frânare ABS - 5 puncte; 
b) dispozitiv GPS de monitorizare - 5 puncte; 
c )perete despărţitor între conducătorul auto-clienţi - 5 puncte; 
d) dispozitiv pentru plata cu cardul - 5 puncte. 

(6) Vechimea în ani de când transportatoml desfăşoară autorizat activitatea de 
transport persoane 1 bunuri în regim de taxi pe raza oraşului Buftea: 
a) peste 5 ani - 1 O puncte; 
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(8) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri: 
a) a fost retasă autorizaţia de transpoti a transportatorului autorizat; 
b) au fost retase toate autorizaţii le taxi care au făcut obiectul contractului; 
c) conform prevederilor contractului; 
d) în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale. 

Art.16.3.2. (1) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de legate de către 
titularul contractului - persoana juridică, către un alt transportator autorizat nu este 
admisă decât în cazul în care acest transportator autorizat este rezultatul divizării sau 
fuzionării titularului contractului de atribuire în gestiune. Operatorul economic 
respectiv trebuie să obţină, în condiţiile legii, autorizaţia de transport pentru a deveni 
transportator autorizat. 

(2) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi emise de Primăria 
oraşului Buftea se împart sau se comasează, după caz, noilor operatori economici 
rezultaţi, care au obţinut autorizaţie de transport. 

(3) Numărul autorizaţiilor taxi se împatie în cazul divizării sau se comasează în 
cazul fuzionării, în rapoti de numărul de autovehicule cedate conform prevederilor 
contractului de divizare, respective preluate conform contractului de fuzionare. 

(4) Pe baza autorizaţiilor taxi, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, 

contractele de atribuire a gestiunii delegate, iniţiale, vor fi cesionate corespunzător 
noilor operatori prevăzuţi la alin.(2), cu respectarea prevederilor alin.(3). 

(5) In cazul în care concomitent cu divizarea sau fuzionarea se procedează la 
înlocuirea autovehiculelor se vor respecta prevederile subcapitolului 111-5 -Inlocuirea 
unui autovehicul- din prezentul regulament. 

(6) In cazul în care un transportator autorizat - persoană fizică autorizată, 

deţinător al unei autorizaţii taxi, doreşte să se transforme într-un transpotiator 
autorizat - asociaţie familială autorizată, cu acelaşi obiect de activitate, autoritatea de 
autorizare va transfera corespunzător autorizaţia, transpotiatorului nou-înfiinţat, 
respectându-se prevederi le legale. 

4. Prelungirea autorizaţiei taxi 

Art.17. (1) O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul, 
se va prelungi la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a 
aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul are culoarea 
galbenă pentru caroserie, şi este deţinut cu titlu de proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele legii şi ale prezentului regulament 
privind prima atribuire. 
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a) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor 
taxi sau a copiilor conforme, după caz; 

(3) Inlocuirea se realizează pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină: 
a) cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se 
precizează motivul înlocuirii; 
b) copie a autorizaţi ei de transport sau a ce1tificatului de înregistrare la Registrul 
Comertului în cazul serviciului de închiriere; 
c) copie a ce1tificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului 
deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 
d) copie a certificatului de agreare valabil, în cazul autovehiculelor utilizate pentru 
transportul în regim de taxi; 
e) declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul 
autorizat va asigura dispecerizarea în cazul transportului de persoane în regim de taxi; 
f) dovada plaţii tarifului pentru eliberarea noii autorizaţii taxi. 

( 4) Dosarele întocmite în condiţiile alin.(3) vor fi depuse la Primăria oraşului 
Buftea- Compartimentul de autorizare pentru serviciile de transport public local, prin 
biroul Registratură. 

(5) Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către 
funcţionarul desemnat al Compartimentul de autorizare pentru serviciile de transport 
public local, prin biroul Registratură din cadrul Primăriei oraşului Buftea. 

(6) Pe baza cererii de înlocuire şi a documentaţiei prevazută la alin.(3), 
autoritatea de autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi sau copie conformă şi 
ecusoanele corespunzătoare. 

(7) Pentru eliberarea ecusoanelor se va achita de fiecare dată contravaloarea 
acestora. 

(8) Termenul în care se poate efectua înlocuirea nu poate să depăşească 60 zile 
calendaristice. 

(9) Dacă se depăşeşte termenul prevăzut la alin.(S) autorizaţia taxi se suspendă 
pentru o perioadă de 3 luni. 

6. Suspendarea autorizaţiei taxi 

Art.19. (1) Autorizaţia taxi sau orice altă copie conformă poate fi suspendată 
odată cu ecusoanele aferente, pentru 1-3 luni, în următoarele cazuri: 

a) nu mai este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile atribuirii documentului; 
b) a expirat valabilitatea inspecţiei tehnice periodice; 
c) sunt încălcate prevederile privind modul de tarifare a serviciului, care defavorizează 
clientul sau care vizează evaziunea fiscală; 
d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prezentul regulement; 
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(3) Retregerea autorizaţiei taxi se face prin dispoziţia primarului. 

CAPITOLUL IV 

ACTIVITATEA DE DISPECERAT 

1. Autorizarea activităţii de dispecerat 

Art.21. ( 1) Activitatea de dispecerat taxi în oraşul Buftea poate fi executată de 
către orice persoana juridică, denumită în continuare dispecerat, autorizată de 
autoritatea din cadrul Primăriei oraşului Buftea, în condiţiile legii şi a prezentului 
regulament. 

(2) Dispeceratele taxi autorizate de către autoritatea de autorizare din cadml 
Primăriei oraşului Buftea au dreptul să ofere servicii de dispecerizare numai pe baza 
de contract de servicii şi numai transportatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară 

activitatea în oraşul Buftea, pe baza autorizaţiilor taxi emise de aceeaşi autoritate de 
autorizare. 

(3) Asigurarea dispecerizarii serviciului de transpmi persoane în regim de taxi 
este în sarcina transpotiatorului autorizat. 

( 4) In condiţiile în care în obiectul de activitate al unui operator economic 
înregistrat la Registrul Comerţului se regăsesc deopotrivă activitatea de transport 
persoane în regim de taxi şi activitatea de dispecerat taxi, aceasta din urmă se 
consideră o activitate conexă a transpotiatorului autorizat. 

(5) In orice altă situaţie decât cea prezentată la alin.4, relaţia dintre un 
dispecerat taxi şi un transportator autorizat care execută transport în regim de taxi este 
o relaţie contractuală bazată pe contractul de dispecerizare încheiat în conformitate cu 
art.37 din Ordinul356/2007. 

(6) Contractul de dispecerizare trebuie să conţină clauzele stipulate la art.37 din 
Ordinul 356/2007. 

(7) Dispecerizarea poate fi asigurată de persoane juridice autorizate, care pot fi 
transpotiatori autorizaţi care execută transport în regim de taxi sau operatori 
economici care nu au în obiectul de activitate transpotiul în regim de taxi. 

(8) Serviciile de transport persoane în regim de taxi nu pot fi executate decât în 
condiţiile în care se asigură posibilitatea clientului de a apela la aceste servicii prin 
comenzi telefonice, realizate prin intermediul dispeceratelor taxi. 

(9) Denumirea dispeceratului taxi şi numărul de apel telefonic al dispeceratului 
taxi, va fi afişat pe caseta specială taxi sau pe caroserie. Este interzisă afişarea pe 
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