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ANUNT , 

In temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparenta 
decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Braila 
supune dezbaterii publice proiectul de hotarare a Consiliului Local al Municipiului 
Braila referitor la "Organizarea ~i desfil.~urarea activitatii de transport in regim de 
taxi in Municipiul Braila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul in regim 
de taxi ~i in regim de Inchiriere, cu modificarile ~i completarile ulterioare". 

Propunerile, sugestiile ~i opiniile referitoare la proiectul de act normativ 
supus dezbaterii publice pot fi transmise In scris, pana la data de 15.09.2019, pe 
adresa Serv.Tp.P.L.C.A.P. Braila, In Braila, Bd. AI. I. Cuza, nr. 134, pe fax la nr. 
0239-613654, sau pe e-maillaadresastplcap@yahoo.com 

Persoana desemnata sa primeasca propunerile, sugestiile ~i opiniile este 
doarnna HIrjoghe Cristina. 

Documentatia supusa dezbaterii publice poate fi consultata de catre cei 
interesati la sediul Primariei Municipiului Braila, Piata Independentei nr. 1, cam. 
316, la sediul STPLCAP Braila, In Braila, Bd. AI. I. Cuza, nr. 134 ~i pe pagina de 
web www.primariabraila.ro. sectiunea Transparenra decizionala-consultare online. 



ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNlclPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

PR.OIECT :DE ::a::OTAR.AR.E 

Privind: Organizarea ~i desfa~urarea activitatii de transport in regim de taxi in 
Municipiul Braila, conform Legii nr. 38/2003, privind transportul in 
regim de taxi ~i in regim de inchiriere, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare. 

CONSILIOL LOCAT.lVCV"NCXPAL BRAII·A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
Vazfmd raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice !?i Directiei 

Juridic Contencios Administratie Publica Locala, raportul de specialitate al 
Serviciului de Transport Public Local de Calatori, precum ~i avizele comisiilor 
de specialitate nr. 1, 3, si 5 din cadrul C.L.M. Braila; 

Tn conformitate cu 'prevederile Legii 38/2003, privind transportul in regim 
de taxi ~i in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata , cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, Legii nr. 92/2007, legea serviciilor 
publice de transport local, cu modificarile ~i completarile ulterioare !?i O.G.R. 
nr. 2/2001 , privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Tn baza art. 129 alin (1)!?i (2), lit. b), c) ~i d) alin (4), lit. c), alin (6), lit. a) 
~i alin. (7) lit. k), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

Tn temeiul art. 139 alin . (1) ~i (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ; 

::a:: 0 T..A..R...A.. IS TE: 

Art. 1 : Se aproba continutul Regulamentului de organizare §i 
desfa§urare a activita1ii de transport in regim de taxi in Municipiul Braila, 
cu anexele aferente, potrivit anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2: Se aproba continutul Caietului de sarcini - privind organizarea 
§i desfa§urarea transportului de persoane sau bunuri in regim de taxi, 
conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 



Art. 3: Se aproba con1inutul Contractului de atribuire a gestiunii 
delegate a serviciului de transport In regim de taxi In Municipiul Braila, cu 
anexele aferente, conform anexei nr.3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4: Se stabile§te numarul de autoriza1ii taxi, dupa cum urmeaza: 

a) autoriza1ii taxi transport persoane la 880; 
b) autoriza1ii transport marfa la 40. 

Ar. 5: (1) Se aproba forma §i culoarea emblemelor taxi, conform anexei 
nr. 1.12 la Regulamentul de organizare §i desfa§urare a activita1ii de transport 
In regim de taxi In Municipiul Braila. 

(2) Noile embleme taxi Ie vor Inlocui pe cele actuale, Incepand cu 
01.01.2020, la expirarea perioadei de valabilitate a acestora, sau cand vor 
interveni modificari de genul: vanzare, Instrainare, schimbare ma§ina, 
deteriorare sau furt, pe cheltuiala transportatorului autorizat. 

Art.S: Tarifele pe kilometru la transportul de persoane ~i bunuri In 
regim de taxi sunt urmatoarele : 

a). Pentru transport de persoane : 

- tarif minim 1leu/km ; 
- tarif maxim 3,5 lei/km. 
Tariful pe timp de noapte nu va fi mai mare, decat cu pana la 50% 

din tariful pe timp de zi. 

b). Pentru transport de bunuri : 

- tarif minim 
- tarif maxim 
- tarif porn ire 
- tarif sta1ionare 

1 leu/km ; 
7Iei/km; 

1 - 7 leilkm; 
14 - 70 lei/h. 

Art. 7: Incepand cu data de 01.01.2020, operatorii de transport In regim 
de taxi vor achita urmatoarele taxe: 

Taxa de autorizare/ viza anuala : 
Taxa gestionare baza de date accesata: 
prin OR 
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540 lei/an/autoriza1ie taxi; 
20 lei/an; 



Taxa viza anuala dispecerat taxi: 
0-35 indicative: 577 lei/an; 

36-100 indicative : 1154 lei/an; 
peste 100 indicative : 2307 lei/an. 
Contravaloare imprimate: 
Autorizatie de transport in regim taxi: 
Autorizatie TAXI: 
Formulare tipizate : 
Eliberare copie certificata documente din arhiva : 
Eliberare copie simpla documente : 

10 lei/ exemplar; 
10 lei/exemplar; 

1 leu/pagina ; 
0,50 lei/pagina. 
0}20 lei/pagina. 

Art. 8: (1) Transportatorii care vor fi autorizati dupa data de 1 iulie a 
anului in curs, vor achita 1/2 din taxa de ViZ3 pe anul respectiv. 

(2) Transportatorii autorizati care solicita retragerea autorizatiei 
taxi pana in data de 30 iunie a anului Tn curs, vor achita doar 1/2 din taxa 
de ViZ3 anuala. 

Art. 9: (1) Tariful de monitorizare ce va fi achitat de dispeceratele care 
solicita avizul pentru mentinerea sau afi~area Tnscrisurilor sau Tnsemnelor 
publicitare, va fi de 1 leulluna/autoturism, conform notei de fundamentare pe 
elemente de cheltuieli, potrivit anexei nr.4, parte integranta din prezenta 
hotarare. 

(2) Tariful se va achita lunar, pana la data de 15 a lunii Tn curs, Tn 
baza unei declaratii pe proprie raspundere , insotita de 0 lista nominala a 
autovehiculelor dispecerizate, data de reprezentantul dispeceratului in care se 
va specifica numarul de taxiuri ~i perioada pentru care are Tncheiat contractul 
de publicitate, care vor fi actualizate ori de cate ori vor avea loc modificari . 

(3) Neplata la scadenta duce la calculul majorarilor aferente 
creantelor bugetare locale. 

Art. 10: (1) Statiile taxi sunt in numar de 49, conform anexei nr. 5 , 
parte integranta din prezenta hotarare. 

(2) Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i 

Administrare Portuara va planifica cheltuieli Tn Bugetul de Venituri ~i Cheltuieli, 
in vederea dotarii statiilor taxi cu indicatoare corespunzatoare pe timp de zi ~i 
de noapte. 

Art. 11: (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari i~i inceteaza 
aplicabilitatea H.C.L.M. Braila 349/2007, H.C.L.M. Braila nr. 120/2014, 
H.C.L.M. Braila nr. 650/2017, H.C.L.M . Braila nr. 252/2018 ~i H.C.L.M. Braila 
nr. 294/2018. 

(2) Incepand cu data de 01.01.2020, H.C.L.M. Braila 
nr. 718/2018 i~i inceteaza aplicabilitatea . 
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Art. 12: Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul 
Municipiului Braila, prin Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i 
Administrare Portuara , iar secretarul Municipiului Braila 0 va aduce la 
cuno9tinta publica 9i 0 va comunica celor interesati. 

PRIMA R, 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 
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AVIZAT PENTRU LEGAL/TATE, 
SECRETAR, 

ION DRAGAN 



REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind: Organizarea 9i desfa9urarea activitatii de 
transport in regim de taxi in Municipiul Braila, conform Legii nr. 38/2003, 
privind transportul in regim de taxi 9i in regim de inchiriere, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare. 

Vazand raportul comun de specialitate al Directiei Tehnice ~i Directiei 
Juridic Contencios Administratie Publica Locala, precum ~i raportul de 
specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Calatori, din care reiese 
necesitatea aprobarii unui nou Regulament de organizare ~i desfa~urare a 
transportului in regim de taxi, ca urmare a modificarilor legislative impuse de 
O.U.G. nr. 21/2019, in sensul ca dispozitiile referitoare la transportul in regim 
de inchiriere prevad ca acest tip de transport este eliminat din sfera serviciilor 
publice, iar competenta de licentiere ~i autorizare a transportatorilor in regim de 
inchiriere apai\ine autoritatii Rutiere Romane; 

In conformitate cu prevederile Legii 38/2003, privind transportul in regim 
de taxi 9i in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 
serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile 
9i completarile ulterioare, Legii nr. 92/2007, legea serviciilor publice de transport 
local, cu modificarile 9i completarile ulterioare ~i O.G.R. nr. 2/2001, privind 
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
coroborate cu art. 129 alin (1) ~i (2), lit. b), c) 9i d) alin (4), lit. c), alin (6), lit. a) 9i 
alin . (7) lit. k), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, propun 
Consiliului Local Municipal adoptarea unei hotarari privind: Organizarea 9i 
desfa9urarea activitatii de transport in regim de taxi in Municipiul Braila, 
conform Legii nr. 38/2003, privind transportul in regim de taxi 9i in regim de 
inchiriere, cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR 



CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRA.ILA 
SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC 

LOCAL DE CALATORI SI 
ADMINISTRARE PORTUARA. 

B-dul AI.I.Cuza nr.134 
Tel. 6E'l54 

Aoexa or. 1 
La HCLM or. / .2019 

REGULAMENTUL 
De organizare ~i desfii~urare a activitatii de transport In regim 

de taxi In Municipiul Braila 

CAPITOLUL 1 
Dispozitii generale 

Art. 1- (I) Transportul de persoane ~i bunuri in regim de taxi reprezinta 0 

modalitate de a satisface nevoia de mobilitate atat a locuitorilor municipiului, cat ~i a 
celor aflati in tranzit. 

(2) Servicul de transport in regim de taxi, ca serviciu de utilitate publica, 
se organizeaza de catre autoritatile 

administratiei publice locale pe raza administrativ-teritoriaIa respectiva. 

Art. 2- in sensullegii ~i a prezentului regulament urmatorii termeni se definesc 
astfel: 

a) afi~aj client - indicator alfanumeric al taximetrului care are rolul de a afi~a, in 
mod Iizibil pentru client, In mod succesiv, indicatii privind pretul prestatiei efectuate 
parra la momentul respectiv ~i, in mod continuu, pozitia de functionare In care este 
taximetrul in acel moment, precum ~i taliful aplicat; 

b) aparat de taxa! - aparat cu functii metrologice ~i fiscale, compus dintr-un 
taximetru ~i un aparat de marcat electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, 
calculeaza ~i afi~eaza pretul de plata, emite un bon client la sIar~itul cursei ~i memoreaza 
datele privind activitatea taxiului, in scopul supravegherii sale fiscale. Aparatul de taxat 
trebuie sa emita ~i alte documente, conform reglementarilor in vigoare ~i prevederilor 
legii; 

c) autorizatia pentru efectuarea transportului in regirn de taxi, denumita ill 
continuare autorizatia de transport - document eliberat in conditiile legii de autoritatea 
de autorizare, care atesta faptul ca un transportator este autorizat sa execute transportul 
respectiv ~i poate participa la atribuirea in gestiune a serviciului de transport in regim de 
taxi; 

d) autoritatea de autorizare - compartimentul sau serviciul de transport din cadrul 
primariei localitatii sau a municipiului Bucure~ti, dupa caz, Iicentiat in acest scop de 
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Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Pub lice 
(A.N.R.S.C), 'in conditiile legii; 

e) autorizatie taxi - copie conforma a autorizatiei de transpOli in regim de taxi, care 
da cireptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, detinut de acesta 'in 
conditiile legii, pentru efectuarea serviciului de transpOli de persoane, marfuri sau bunuri 
'in regim de taxi; 

f) bon client - bonul fiscal privind pretul transportului de persoane, marfuri sau 
bunuri in regim de taxi, emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal, cu ocazia 
fmalizarii cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare la acest transpOli ~i care 
constituie singurul document justificativ pe baza caruia taximetristul 'incaseaza ~i clientul 
executa plata prestatiei respective; 

g) cheie electronica - cheie dotata cu memorie electronica, folosita pentru 
identificarea ~oferului de taxi, colectarea datelor ~i pentru programarea tarifelor; 

h) client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea 
transportului unor persoane sau al unor marfuri ori bunuri, dupa caz, 'in numele careia 
taximetristul executa transportul ~i 'incaseaza pretul transportului, in conditiile legii; 

i) copie conforma - document eliberat de autoritatea administratiei publice locale 
pe baza autorizatiei de transport, pentru fiecare vehicul detinut in proprietate sau in 
temeiul unui contract de leasing, pe care II va utiliza 'in transportul 'in regim de taxi, pe 
baza contractului de atribuire 'in gestiune delegata. 

j) cursa - deplasarea executata cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de 
client, la care punctul de inceput este locul imbarcarii sau locul acceptat, dupa caz, iar 
punctul de finalizare este locul destinatiei; 

k) dispecerat taxi, denumit in continuare dispecerat - activitate conexa 
transportului in regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mijloace ~i transmite 
comenzile clientului prin statia radio de emisie-receptie catre taximetrist; 

I) fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a 
aparatului de taxat ~i a transpoliatorului autorizat, care este detinatorul legal al 
autorizatiei taxi pentru autovehiculul detinut in conditiile legii ~i pe care este montat 
aparatul respectiv; 

m) gestiunea delegata - forma de atribuire prin concesionare a serviciului de 
transport public local prin care autoritatile administrative publice locale transfera unuia 
sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizati cu capital public, 
privat sau mixt sarcinile ~i responsabilitatile proprii cu privire la prestarea propriu-zisa a 
serviciului, precum ~i la exploatarea, intretinerea, reabilitarea ~i modernizarea bunurilor 
proprietate publica aferente sistemului de transport public local, in baza unui contract de 
delegare a gestiunii; 

n) lampa taxi - caseta luminata, montata pe cupola taxiului, perpendicular pe 
axa longitudinaIa, care pe laturile fata ~i spate, aIaturi de 'inscrisul central TAX!, contine 
lampi care indica pozitia «Liber» sau «Ocupat» a taxiului ~i care trebuie sa fie vizibile de 
Ja 0 distanta de minimum 100 de metri; 
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0) loc de a~teptare a clientilor - spa!iu special amenajat ~i semnalizat corespunzator 
de catre autoritatea administratiei publice locale, cu avizul poli!iei rutiere, avand un 
numar de locuri prestabilit pentru stationarea taxiurilor in a~teptare in pozitia «Liber»; 

p) memorie electronica fiscala - componenta a aparatului de marc at electronic 
fiscal, care poate inmagazina, pe baza de program, date privind activitatea taxiului, 
con!inute In bonul client, In condi}ii de neconvel1ibilitate, inaccesibilitate ~i securitate; 

q) raportul taximetristului - raport de control nefiscal, con!inand date de natura 
nefiscala, corespunzatoare activitatii unui taximeu'ist, cuprinse In raportul fiscal de 
Inchidere zilnica, in conditiile In care In perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe 
taxi ~i al!i taximetri~ti; 

r) sigiliu fiscal - sigiliu aplicat pe carcasa aparatului de taxat sau a aparatului de 
marcat electronic fiscal, daca acesta func!ioneaza in carcasa separata, ~i pe memoria 
electronica fiscala, in scopul de a nu permite fiira desigilare accesul la memoria 
electronica fiscala; 

s) sigiliu de protec!ie - sigiliu aplicat la loc vizibil pentru protec!ia cablajului de 
conectare a aparatului de tax at, protectie ce nu poate fi inlaturata fiira desigilare; 

t) sigiliu metrologic - sigiliu aplicat pe taximetru in scopul de a nu pennite lara 
desigilare accesulla opera!iuni privilegiate; 

u) taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu pana la maximum 5 locuri, 
inclusiv locul conducatorului auto, sau autovehicul de transport de miirfuri cu 0 masa 
maxima total a autorizata care nu depa~e~te 3,5 tone, care, pe baza autorizatiei taxi , poate 
executa transp0l1 de persoane, marfuri sau bunuri In regim de taxi; 

v) taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de tax at, cuplat la un generator de 
semnale de distanta Impreuna cu care constituie un mijloc de masurare. 

Art. 3 - (1) Serviciul de transport public local in regim de taxi, ca servlclU 
comunitar de utilitate publica, se organizeaza de catre Consiliul Local Municipal Braila 
prin Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i Administrare POl·tuar·a Braila, eu 
respectarea indeplinirii urmatoarelor cerinte: 

a) promovarea concuren!ei intre transportatorii autorizati In condi!iile atribuirii 
gestiunii serviciilor; 

b) garantarea respectarii drepturilor ~i intereselor transportatorilor autorizati ~i a 
accesului lor, transparent ~i nediscriminatoriu, la pia!a transportului public local ; 

c) garantarea respectarii drepturilor ~i intereselor utilizatorilor serviciilor de 
transport In regim de taxi; 

d) necesitatea infiin!iirii serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de 
ordin economic, social ~i de mediu din municipiul Braila; 

e) realizarea regulamentelor de organizare ~i executare a serviciilor respective, cu 
consultarea asocia!iilor reprezentative din domeniu; 

f) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile legale in vigoare, 
ale contractelor de atribuire In gestiune a executiirii serviciilor de transport, precum ~i 
prevederile regulamentelor de organizare ~i de executare a serviciilor respective; 

g) deplasarea persoanelor ~i a marfurilor In condi!ii de siguranta; 
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h) aSlgurarea marfurilor ~i a persoanelor transportate, precum ~i a bunurilor 
acestora; 

i) asigurarea executarii unor servicii de transport suportabile In ceea ce prive~te 
tariful de transport; 

j) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populatie 
pe raza municipiului Braila, pre cum ~i Intre acesta ~I alte localitati, In conditiile 
prezentului regulament; 

k) asigurarea echilibrului Intre cererea ~i oferta de transport, atat cantitativ, cat ~i 
calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor, In baza unor studii de 
specialitate, pre cum ~i prin continuitatea serviciilor respective; 

I) corelarea dimensiunii ~i continuitatii serviciilor respective de transport de 
persoane cu fluxurile de utilizatori ~i cerintele acestora, precum ~i cu modul de realizare 
a serviciului public de transport local de persoane cu celelalte tipuri de transport local 
existente; 

m) consultarea asociatiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizati, 
a dispeceratelor taxi ~i a taximetri~tiIor, precum ~i a asociatiilor utilizatorilor, in vederea 
stabilirii politicilor ~i strategiilor privind dezvoltarea durabila a serviciilor de transport 
respective; 

n) atribuirea In gestiune delegata a executarii serviciilor de transport In regim de taxi 
transportatorilor autorizali, In conformitate cu criteriile specifice prevazute In prezentul 
regulament; 

0) respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea 
perioadelor de conducere ~i a perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care 
efectueaza transporturi rutiere ~i organizarea timpului de munca al lucratorilor mobili In 
transportul rutier de marfuri ~i persoane, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea 
nr. 466/2003, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(2) In toate raporturile generate de activitatea de transport In regim de taxi precum 
~i In activitatile conexe acestora, protectia vietii umane ~i a mediului este priori tara. 

ArtA- (l) Serviciile pub lice de transport local In regim de taxi parte din sfera 
serviciilor comunitare de utilitate publica, se desIa~oara sub controlul, conducerea sau 
coordonarea autoritatilor administratiei publice locale - Consiliul Local Municipal Braila 
prin Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i Administrare Portuara Braila ~i se 
efectueaza numai de transportatori autorizati de catre autoritatea de autorizare. 

(2) - Principalele reglementari care se aproba prin hotarfu:i ale Consiliului Local 
Municipal Braila vizeaza: 

a) regulamentul de organizare ~i executare a transportului de persoane, marfuri 
sau bunuri In regim de taxi pe teritoriul municipiului Braila, In conformitate cu 
reglementarile generale In vigoare; 

b) niveluI tarifelor de distanta maximale, 111 cazuI transportului de persoane In 
regim de taxi; 
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c) programele de lucru obligatorii in functie de fluctuatia cerintelor de transpOli 
zilnice; 

d) asigurarea continuitatii serviciului pe durata celor 24 de ore ale zilei; 
e) interdictiile ~i restricFile privind activitatea in regim de taxi; 
f) locurile de a§teptare a clientilor sau de stati.onare a taxiurilor; 
g) obligatiile transportatorilor autorizali, ale dispeceratelor taxi, ale 

taximetri~tilor §i ale clientilor privind desIa§urarea serviciului de transport; 
h) controlul activitatii autovehiculelor pe traseu; 
i) taxele ~i impozitele locale ce se impun; 
j) norma privind gradul de asigurare a numarului de locuri de a§teptare a 

clientilor in rapOli cu numarul de autorizatii taxi emise, stabilite prin studii de 
specialitate; 

k) alte prevederi necesare bunei organizari ~i executari a serviciilor de transport 
in regim de taxi. 

Art. 5. - (1) Transportatorii autorizati sunt persoanele fizice autorizate, 
Intreprinderile familiale, Intreprinderile individuale sau persoanele juridice Inregistrate la 
oficiul Registrului Comertului pentru a desIa~ura activitati de transport cu vehicule 
rutiere, care detin AutorizaFa de transport privind transportul in regim de taxi, eliberata 
de Serviciul de Transport Public Local de Calatori §i Administrare POliuara Braila, in 
conditiile legii. 

(2) Transportatorul inregistrat ca Intreprindere individuaIa, intreprindere 
familiala sau persoana fizica autorizata va fi autorizat in conformitate cu prevederile 
aUG nr. 44/2008 privind desIa~urarea activitatilor economice de catre persoanele fizice 
autorizate, intreprinderile individuale ~i intreprinderile familiale aprobata prin Legea 
182/2016 

Art. 6- (l) Transportul in regim de taxi este serviciul de transport public de 
persoane, bunuri sau marfuri asigurat contra cost, pe baza de bon client. 

(2) Transportulm regim de taxi se realizeaza numai cu autovehicule detinute de 
catre transportatorii autorizati, cu titlu de proprietate sau in temeiul unui contract de 
leasing. 

(3) Transportatorul autorizat, persoana fizica autorizata, poate executa transport 
in regim de taxi cu un singur autovehicul detinut, cu titlu de proprietate sau in temeiul 
unui contract de leasing, de catre acesta sau de catre sotul/sotia acestuia, dupa caz. 

(4) Transportatorul autorizat, intreprindere familiala, poate executa transport in 
regim de taxi, utiliziind un numiir de autovehicule, detinute cu titlu de proprietate sau In 
temeiul unui contract de leasing de catre membrii asociatiei, cel mult egal cu numarul 
membrilor care practica taximetria, detinatori ai unui atestat de pregatire profesionaIa. 
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(5) Transportatorul autorizat, Intreprindere individual a, poate executa transport In 
regim de taxi, utiliziind un numar de maxim 5( cinci) autovehicule, detinute cu titlu de 
proprietate sau ill temeiul unui contract de leasing. 

Art. 7-( I) Reprezentarea ~i protectia intereselor profesionale ale transportatorilor 
dutorizati, dispecerilor taxi ~i ale taximeli i~tilor se realizeaza prin camerele 
taximetri~tilor ~i celelalte asociatii profesionale reprezentative, constituite conform 
Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii ~i fundatii, aprobata cu 
modificari ~i completari prin · Legea nr. 246/2005, denumite In continuare asociatii 
reprezentative. 

(2) Asociatiile reprezentative asigura reprezentarea intereselor profesionale ale 
membrilor In relatiile cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritafi ~i cu 
organisme interne ~i internationale. 

(3) Asociatiile reprezentative participa, cu caracter consultativ, la Intocmirea de 
catre autoritatiJe administratiei publice a reglementarilor de organizare a serviciului de 
transport In regim de taxi. 

CAPITOLUL2 
Conditii privind autorizarea transportului in regim de taxi 

Art. 8. - Transportul in regim de taxi se poate executa numai de transportatori 
autorizati. 

Art. 9. - (1)Autorizatia de transport se elibereaza de catre autoritatea 
administratiei pubJice locale prin Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i 

Administrare Portuara Braila pe durata nedeterminata ~i este valabila cu conditia vizarii 
anuale ~i a verificari indeplinirii conditiilor care stau la baza emiterii unei astfel de 
autorizatii la fiecare 5 ani de catre acesta. 

Art. 10. - (1) Autorizatia de transport In regim de taxi, copie conforma, se 
elibereaza de catre autoritatea administratiei publice locale prin Serviciul de Transport 
Public Local de Calatori ~i Administrare Portuara Braila pentru transportatorii care i~i 
au sediul sau domiciliul, dupa caz, pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului 
Braila, pe baza unei documentatii care trebuie sa contina unnatoarele: 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizatie de transport (anexa 1.1.); 
b) copie de pe Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe 

liinga Tribunalul Braila ca transp0!1ator, respectiv persoana fizica autorizata, 
Intreprindere familiala autorizata, intreprindere individuala sau persoana juridica, dupa 
caz; 

c) dovada Indeplinirii conditiei de capacitate profesionala, respectiv: 
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1. copie de pe certificatul de competen!1i profesionala pentru managerul de 
transpOli in regim de taxi ~i inchiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotarare 
a Guvemului, pentru transpOliatorul persoana juridica, intreprindere familiala sau 
intreprindere individuala. Acest document se solicita 'intreprinderii individuale daca 
solicita autorizarea a 2-5 autovehicule. 

Un manager de transport in regim de taxi ~i inchiriere poate conduce activitatea 
unui singur transportator autorizat; 

2. copie de pe certificatul de atestare a pregatirii profesionale al taximetristului 
care este transportator persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala, daca 
aceasta solicita autorizarea unui singur autovehicul ; 

3. contractu I de munca al persoanei desemnate. ca manager de transport sau, dupa 
caz, contractu 1 dintre intreprindere ~i persoana desemnata sa indeplineasca, 'in numele 
intreprinderii, atribulii de manager de transport care sa precizeze sarcinile pe care aceasta 
din urma trebuie sa Ie indeplineasca permanent ~i efectiv ~i sa indice responsabilitalile 
care ii revin persoanei respective in calitate de manager de transport. 

d) dovada indeplinirii condiliei de onorabilitate, respectiv: 
I. certificatele de cazier judiciar ale conducatorilor auto ~i, dupa caz, ale 

managerului de transportin regim de taxi ~i inchiriere, din care sa rezulte ca acea~tia nu 
au fost condamnati pentru: 

-infractiuni contra sigurantei pe drumurile publice; 
-infracliuni privind traficul ~i consumul de droguri; 
-infractiuni contra vielii, sanatalii ~i integritalii corporale; 
-infracliuni privind traficul ~i exploatarea persoanelor vulnerabile; 
-infracliuni contra libeliatii ~i integritatii sexuale; 
-infracliuni contra patrimoniului 
2. avizele medicale ~i psihologice ale conducatorilor auto ~i, dupa caz, avizele 

medicale ~i psihologice ale managerului de transport 'in regim de taxi ~i inchiriere, 
obtinute conform normelor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. 

in cazul transportatorului autorizat, persoana fizica autorizata sau intreprindere 
individuala, avizele medical ~i psihologic valabile sunt cele emise pentru conducatorul 
auto, care va fi ~i manager de transport; 

3. cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic; 
4. decIaratie pe pl'Opria rlispundel'e privind perioadele in care transportatorul a 

mai executat servicii de transport in regim de taxi, cu menlionarea intervale lor cand a 
avut interdiclii ~i motivul acestora (anexa 1.3.); 

e) dovada indeplinirii capacitalii fmanciare, respectiv: 
I. decIaratie pe propria rlispundere a transpOliatorului ca poate asigura spatiile 

necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfii~ura transportulin regim 
de taxi, spatii delinute 'in proprietate sau prin contract de inchiriere(anexa IA.); 

2. decIaratie pe propria rlispundere a transportatorului ca acesta detine sau are 
capacitatea financiara de a deline un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau 
'in temeiul contractelor de leasing, pe care Ie va utiliza 'in realizarea serviciului de 
transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 15 alin. (6) pe care 
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Ie po ate 'indeplini, pe fiecare autovehicul ~i pe numere de circula!ie, dadi este posibil 
(anexa 1.5.); 

f) actul de proprietate al autovehiculului sau contractul de leasing, unde este 
cazul. 

(2) Toate copiile solicitate se autentifica pentru conformitate' de catre 
func!ionarul desemnat al Serviciul de l'ransport Public Local de Calatori ~i Administrare 
POliuara Braila. 

(3) In cazul transportului 'in regim de taxi, autorizatia de transpoli se elibereaza 
pentru transpoli de persoane 'in regim de taxi sau pentru transport de marfuri ori de 
bun uri 'in regim de taxi, dupa caz, de catre Serviciul de Transport Public Local de 
Calatori ~i Administrare Portuara Braila. 

(4) Orice modificare a uneia sau mai multor conditii de acordare a autorizatiei de 
transport se va comunica prin declaratie pe propria raspundere a transportatorului 
autorizat, Inaintata Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i Administrare 
Portuara Braila, In maximum 30 de zile de la data modificarilor respective. 

Art. 11. - (1) Autorizatia de transport, eliberata transpOliatorului de catre 
autoritatea de autorizare, este unica, netransmisibila ~i confera transportatorului autorizat 
dreptul de a paliicipa la procedura de atribuire 'in gestiune de catre autoritatea respectiva 
a executarii serviciilor de transpoli 'in regim de taxi. 

(2) Pe baza Autorizatiei de transport, transportatorul autorizat poate paliicipa la 
procedura de atribuire In gestiune a executiirii unui serviciu de transpOli, prin care i se 
poate elibera cate 0 copie conforma a autorizatiei de transport pentru fiecare vehicul 
detinut 'in proprietate sau 'in temeiul unui contract de leasing, pe care 11 va utiliza 'in 
transportulln regim de taxi, pe baza contractului de atribuire In gestiune. 

(3) Autol"izatia taxi sau orice copie conforma contine denumirea localitatii de 
autorizare, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este Inregistrat la Oficiul 
Registrului Come11ului, termenul la care expira viza de valabilitate a autorizatiei de 
transport, numarul de circulatie al autovehiculului pentru care este eliberata ~i numiirul 
de ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a 
copiilor conforme, pe tipuri de transport, detinut de Serviciul de Transport Public Local 
de Calatori ~i Administrare Portuara Braila. Modelul ~i dimensiunile autorizatiilor sau a 
copiilor conforme sunt stabilite 'in anexele 1.8. ~i 1.9. la prezentul Regulament. 

(4) Autorizatia taxi sau orice Copie conforma este unica ~i netransmisibila de 
la un transportator autorizat la alt transportator sau persoana fizica, asocia!ie familiala, 
'intreprindere individuaIa precum ~i de la un autovehicul la altul. Se interzice 
transpoliatorului autorizat caruia i s-a atribuit In gestiune executarea serviciului de 
transport In regim de taxi sa transmita Autorizatiile taxi sau Copiile conforme, sub orice 
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forma, altui transportator autorizat, transpOliator sau oricarei alte persoane, pentru a fi 
utilizate in executarea transportului respectiv. 

(5) Transportatorul autorizat poate sa i~i inlocuiasca, la cerere, in mod justificat, 
autovehiculul detinut in conditiile art. 6 alin. (3), pentru care a obtinut 0 Autorizatie taxi 
sau 0 Copie conforma, dupa caL., pe toata perioada de valabilitate a acesteia, Cll un alt 
autovehicul detinut in acelea~i conditii, care indepline~te cel putin acela~i punctaj ca cel 
inlocuit privind criteriile de departajare prevazute la art. 15 alin. (6), cu vechimea de la 
data fabricatiei eel mult egala cu a aceluia, dar nu mai mult de 10 ani, in urmatoarele 
cazun: 

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorita uzurii fizice, morale, deteriorarii 
sau furtului; 

b) autovehiculul a fost casat; 
c) autovehiculul a fost instrainat; 
d) autovehiculul inIocuitor are 0 vechime mai mica ~i obtine un punctaj superior 

pentru criteriile de departajare pe care Ie indepline~te. 

(6) Pe baza cererii de inlocuire prevazute la alin. (5), Serviciul de Transport 
Public Local de Calatori ~i Administrare POliuara Braila va elibera 0 noua Autorizatie 
taxi sau Copie conforma, precum ~i ecusoanele corespunzatoare, cu respectarea 
prevederilor privind vechimea autovehiculului, achitand de fiecare data contravaloarea 
acestora. 

(7) Acela~i autovehicul nu poate fi autorizat in aceea~i perioada ca autovehicul 
destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca 
autovehicul pentru ~coala. 

Art. 12. - (1) Autorizatia taxi sau orice Copie confonna a autorizatiei de transpOli 
se elibereaza de catre Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i Administrare 
Portuara Braila, daca a fost atribuita in cadrul procedurii de atribuire a gestiunii 
serviciului, stabilita in conditiile prezentului Regulament, dupa depunerea unei cereri 
(anexa nr. 1.2.) insotita de urmatoarele documente in copie: 

a) autorizatia de transport; 
b) certificatul de inmatriculare ~i cartea de identitate a autovehiculului din care 

sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat respectiv in proprietate 
sau in temeiul unui contract de leasing; 

c) certificatul de agreare emis de Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» 
(R.A.R.), pentru autovehiculul utilizat in transportul in regim de taxi; 

d) decIaratia pe propria riispundere privind criteriile de departajare prevazute 
la art. 15 alin. (6), pe care autovehiculul respectiv Ie indepline~te (anexa 1.6.); 

e) decIaratia pe propria riispundere privind modul in care este asigurata 
dispecerizarea ~i la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat(anexa 1.7.). 
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(2) Pentru autovehiculele derinute in proprietate de catre transportatorul 
autorizat, copia conforma se atribuie numai pentru ace lea care sunt inmatriculate in 
juderul Braila. 

(3) Pentru autovehiculele derinute in temeiul unui contract de leasing de catre 
transportatorul autorizat, covia confonna se atribuie indiferent unde sunt Ilunatriculate 
acestea. 

(4) in cazul transportului de persoane in regim de taxi, Copia conforma, numita 
Autorizarie taxi, se va atribui pentru prima data pentru 0 perioada de 5 ani, numai pentru 
autoturismele care nu depii§esc vechimea de 5 ani de la data fabricariei, alociindu-se cu 
aceasta ocazie ~i numarul de ordine. 

(5) 0 autorizarie taxi sau 0 copie conforma definuta pentru un autovehicul se va 
prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu menrinerea obligatorie a aceluia~i numar de ordine, 
numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ urmatoarele condirii : 

a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizariei taxi sau a copiei 
conforme nu depa~e~te vechimea de 10 ani de la data fabricariei ~i este derinut in 
condiriile art. 6 alin. (3) ; 

b) sunt respectate prevederile art. 11 alin. (5) daca se inlocuie§te autovehiculul 
taxi ca urmare a prelungirii autorizariei taxi; 

c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizaria de transport sau nu i s-a 
suspendat autorizaria taxi sau copia confonna respectiva in ultimii 5 ani; 

d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi 
este in termen de valabilitate §i transpOliatorul a respectat prevederile caietului de sarcini 
privind atribuirea; 

e) transportatorul autorizat a inregistrat in evidenrele contabile venitul brut 
realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele fumizate din 
memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxi uri lor pentru care solicita 
prelungirea autorizariilor taxi, in confonnitate cu contractele prevazute la art. 21 alin. (6) 
lit. (c), realizate de autovehiculele pentru a caror copii conforme solicita prelungirea. 

(6) Autorizaria taxi ~i orice alta copie confonna se elibereaza odata cu doua 
ecusoane care au acela§i termen de valabilitate cu aceasta, cu obligaria achitarii 
contravalorii. 

Ecusoanele vor indeplini urmatoarele condirii: 
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- vor avea forma, dimensiunile, dimensiunile inscrisurilor ~i culorile astfel incat 
sil poatil fi lizibile de la 0 distantil de 100 m; 

- sil aibil elemente reflectorizante ~i in relief, pentru a nu putea fi falsificate; 

- sil aiM un si ;.,:~m de prindere de portiere care sil Ie asigure cvatra desprinderii 
cu usurintil; 

- sa nu poatil fi indepilrtate de pe portiere decat de persoana desemnata de 
Serviciul de Transport Public Local de Cilliltori ~i Administrare Portuaril Brilila. 

(7) Modelul ~i dimensiunile ecusoanelor vor fi conform anexei 1.12. la prezentul 
regulament. Culoarea fondului ecusoanelor va fi alb reflectorizant cu inscrisul albastru 
reflectorizant ~i numilrul autorizatiei ro~u reflectorizant. 

(8) Pe ecusonul de identificare va fi imprimat un cod QR, care va afi~a la scanare 
informatiile de bazil referitoare la operatorul de transport ~i mijlocul de transport utilizat. 
Informatiile afi~ate de codul QR sunt gestionate de cOmpaliimentul specializat al 
Serviciului de Transport Public Local de Cilliltori ~i Administrare Portual'a Brilila, cu 
respectarea dispozitiilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal. 

Art. 13. - (1) Autorizatia taxi sau orice alta copie conformil a autorizatiei de 
transport se gilse~te obligatoriu la bordul autovehiculului ~i este valabilil numai in 
prezenta ecusoanelor §i a urmiltoarelor documente, dupil caz: 

a) certificatul de lnmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspectia 
telmicil periodica valabilil; 

b) copia Certificatului de agreare privind utilizarea autovehiculului in cazul 
transportului in regim de taxi, emis de R.A.R. prin reprezentantele sale; 

c) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora ~i a milrfurilor transportate, pentru 
riscurile ce cad in sarcina transportatorului autorizat; 

d) asigurarea obligatorie de rilspundere civilil auto; 
e) certificatul de atestare profesionalil a conduciltorului auto, in cazul 

transportului de persoane; 
f) copia buletinului de verificare metrologicil a taximetrului aparatului de taxat; 
g) copia contractului cu dispeceratul taxi, In cazul In care taxiul trebuie sil fie 

dotat, conform prevederilor prezentei legi, cu statie radio emisie-receptie ~i este arondat 
unui dispecerat taxi; 

h) alte documente stabilite prin lege. 

(2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele previlzute la alin. (1), la 
controlul efectuat de autoritiltile abilitate, impune retinerea autorizatiei taxi sau a copiei 
conforme a autorizatiei de transpOli, dupil caz, comunicandu-se imediat aceastil milsuril 
ciltre managerul de transport ill regim de taxi ~i Inchiriere de ciltre reprezentantul 
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autoritatii care realizeaza controlul, pfu1a cfu1d se face dovada existen!ei ~i valabilitatii 
documentelor respective. 

(3) in cazul imposibilitatii transportatorului autorizat de a face dovada existentei 
sau valabilitatii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, in maximum 30 
de zile, Autorizat;a taxi sau Copia conforma respectiva se retrage, uJata cu ecusoanele. 

(4) Autorizatia taxi sau copia conforma retrasa se va atribui altui transportator 
autorizat, in procedura de atribuire prevazuta de lege ~i de prezentul regulament. 

Art. 14. - (1) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute prin 
procedurile stabilite de prezentul regulament, Serviciul de Transport Public Local de 
Calatori ~i Administrare Portuara Braila va emite detinatorilor acestora Contractul de 
atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport in regim de taxi, 
cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecarui Contract de atribuire a 
gestiunii delegate este egala cu durata maxima de valabilitate a autorizatiilor taxi sau a 
copiilor conforllle detinute de transportatorul autorizat, dupa caz, dar nu mai Illult de 5 
ani. Contractu I de atribuire a gestiunii delegate poate fi reinnoit pe baza detinerii in 
continuare a unor autoriza!ii taxi, obtinute, in conditiile prezentului regulament. 

(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a 
serviciilor de transport in regim de taxi sa ineheie eu terti eontracte de subdelegare a 
serviciului de transport respectiv. 

(3) Cesionarea partialii sau totala, dupa caz, a unui/unor contractlcontracte de 
atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de catre titularulltitularii acestora unuia 
sau mai multor transp0l1atori nu este admisa deciit daca are loc una dintre urmatoarele 
operatiuni: 

a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, diind na~tere 
unui nou transportator ; 

b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dfu1d na~tere unor noi 
transportatori ; 

c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau Illai multe 
autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobfu1dit 
calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dfu1d na~tere astfel unuia sau mai 
multor transportatori, dupa caz ; 

d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este 0 persoana fizicii autorizata 
sau 0 intreprindere familiala autorizata care se transforma Intro persoana juridica, dfu1d 
na~tere unui nou transportator. Operatorul economic respectiv trebuie sa obtina, In 
conditiile legii, autorizatia de transp0l1 pentru a deveni transportator autorizat. 
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(4) Ca urmare a infiintarii noilor transportatori in unna uneia dintre operariunile 
prevazute la alin. (3), Serviciul de Transport Public Local de Calatori ~i Administrare 
POliuara Braila, emitent al autorizatiilor taxi sau al cop iiI or confonne respective, detinute 
de titularii initiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, Ie va comasa 
sau distribu i , corespunzator intre transportatorii initiali ~i transportatorii nou-infiintati, 
dupa caz, in raport cu numarul autovehiculelor care au fo~t preluate sau cedate intre 
titularii contractelor ~i transportatorii nou-infiintati. 

(5) Pe baza autorizatiilor taxi obtinute de fiecare transportator ca urmare a 
aplicarii alin. (4), contractele initiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator 
transpOliatorilor rezultati in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. (3), in 
interiorul aceluia~i tennen de valabilitate a contractului/contractelor initial/initiale. 

(6) Prevederile alin. (3) ~i alin. (4) nu sunt aplicabile daca transportatorii nou
infiinrati nu au calitatea de transportatori in momentul derularii operatiunilor prevazute la 
alin. (3), iar prevederile alin. (5) se pot aplica sub rezerva ca ace~ti transportatori sa 
devina transportatori autorizati intrun tennen de maximum 30 zile de la data efectuarii 
operatiunilor prevazute la alin. (3), 

(7) in cazul in care un transportator autorizat, persoana fizica autorizata, 
detinator al unei autorizatii taxi sau al unei copii conforme, dore~te sa se transforme intr
un transportator autorizat, intreprindere familiala sau intreprindere individuala, cu acela~i 
obiect de activitate, Serviciul de Transport Public Local de Caliitori ~i Administrare 
Portuara Braila va transfera corespunzator autorizatia transportatorului nou-infiintat, 
respectiindu-se prevederile prezentului regulament. 

Art. IS. - (I) Serviciul de transport in regim de taxi se atribuie in gestiune 
delegata, prin contract de atribuire, de catre Serviciul de Transport Public Local de 
Calatori ~i Administrare Portuara Braila, transportatorilor autorizati, pe baza Autorizatiei 
de transport corespunzatoare, emisa de catre acesta, precum ~i pe baza numarului de 
autorizatii taxi sau de copii conforme, dupa caz, obtinute prin procedura de atribuire 
prevazuta la alin. (5) ~i (6) sau prin alte proceduri prevazute in lege. 

(2) Prin contractul de atribuire in gestiune se stabilesc toate conditiile in care se 
desfii~oara serviciul de transport concesionat, pe baza autorizatiilor taxi atribuite fieciirui 
transportator autorizat, pentru autovehiculele detinute ~i utilizate conform prevederilor 
legii. 

(3) Dovada atribuirii in gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un 
autovehicul detinut este autorizatia taxi sau copia conforma a autorizatiei de transport, 
dupa caz, eliberata pentru aceasta, in conditiile prezentului regulament. 
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(4) Serviciile de transport In regim de taxi se atribuie In executare 
transportatorilor autorizati, prin concesiune, in gestiune delegata, respectandu-se 
urmatoarele proceduri: 

a) procedura de atribuire a autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii conforme, 
dupa CaL:, ~i a ecusoanelor aferente, transportatorilor autu; izati ca~tigatori; 

b) eliberarea autorizatiilor taxi sau a celorlalte copii con forme, dupa caz, in 
conformitate cu prevederile art. 12; 

c) Incheierea contractelor de atribuire In gestiune delegata a serviciului de 
transport In regim de taxi, In conformitate cu numarul autorizatiilor taxi. 

(5) Procedura de atribuire a autorizatiilor taxi pentm transportul de persoane In 
regim de taxi se anunta public la sediul Serviciului de Transpoli Public Local de CaHitori 
~i Administrare POliuara Braila ~i prin mass-media locala, cu 60 de zile calendaristice 
Inainte de data limita stabilita pentm depunerea cererilor de Inscriere la procedura. 
Anuntul va cuprinde informatii privind: 

a) numarul autorizatiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite; 

b) data limita parra la care pot fi depuse cererile de Inscriere pentm participarea 
la procedura; 

c) documentele care trebuie prezentate de transportatori pentm a fi admi~i In 
procedura de atribuire a autorizatiilor taxi. 

d) data anuntarii rezultatului atribuirii; 

e) data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi; 

f) criteriile de departajare ~i punctajele care se acorda. 

Dupa data limita stabilita pentm depunerea cererilor de participare la procedura 
de atribuire a autorizatiilor taxi, In termen de 10 zile functionarii Serviciului de 
Transport Public Local de Calatori ~i Administrare Portuara Braila vor analiza cererile 
~i documentele depuse, vor aplica criteriile de departajare ~i vor stabili transportatorii 
autorizati carora Ii se vor atribui autorizatiile respective. 

Lista cu autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, continarrd 
datele de identificare ale transportatomlui autorizat ~i punctajele obtinute din 
Indeplinirea criteriilor de departajare pentm fiecare autovehicul, va fi Iacuta publica ill 
termen de 3 zile dupa fmalizarea atribuirii. 
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