
 

ANEXA NR. 2 

la H.C.L. nr. ……… / …………… 

 

 

REGULAMENT 

privind desfasurarea procedurii de atribuire a autorizatiilor taxi permanente  

 

 

Art. 1. (1) Serviciul de transport public de bunuri sau persoane în regim de taxi poate fi efectuat de catre operatorii de 

transport sau taximetristii independenti numai daca detin autorizatie taxi. 

 (2) Autorizarea se poate realiza pentru transportul de persoane sau pentru transportul de bunuri, dupa caz. 

Art. 2. Autorizatiile pentru executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi precum si  

Autorizatiile taxi vor fi eliberate de Primaria Municipiului Timisoara si au o valabilitate egala cu licenta de transport, respectiv cu 

licenta de executie pe vehicul. 

Art. 3. Pentru obtinerea autorizatiei taxi solicitantul va prezenta documentele specificate în Normele metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 38 / 2003, si cele solicitate de Primaria Municipiului Timisoara, dupa cum urmeaza: 

 

A. Operatorii de transport: 

i. Cererea solicitantului; 

ii. Certificatul de înmatriculare la Oficiul registrului comertului al operatorului de transport ca agent economic, persoana 

juridica: 

iii. Codul fiscal al agentului economic; 

iv. Declaratie notariala din care sa reiasa cota de participare a operatorului de transport si a membrilor familiei în alte firme 

de transport de persoane în regim de taxi; 

v. Licenta de transport pentru localitatea de sediu sau exemplarul de serviciu al acesteia pentru o filiala, sucursala sau 

punct de lucru din alt judet, eliberata de catre agentia Autoritatii Rutier Române unde operatorul are sediul; 

vi. Licentele de executie pe vehicul pentru taxiurile care vor fi utilizate sub licenta de transport sau sub exemplarul de 

serviciu al acesteia, dupa caz, valabila pentru localitatea respectiva, numita localitate de autorizare; 

vii. Contractele individuale de munca ale conducatorilor auto utilizati în localitatea de autorizare, angajati pe perioada 

nedeterminata vizate de autoritatea publica competenta, potrivit legii; 

viii. Atestatele profesionale ale conducatorilor auto angajati ca taximetristi. Operatorul de transport taxi trebuie sa faca 

dovada ca are ca angajati proprii cel putin atâtia conducatori auto câte licente de executie pe vehicule detine pentru 

localitatea respectiva; 

ix. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 

x. Dovada detinerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 si a normelor metodologice de 

aplicare a acesteia Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003; 

xi. Dovada ca toate taxiurile sunt deservite printr-un dispecer taxi, sub rezerva ca dupa obtinerea autorizatiei taxi va 

prezenta copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi; 

xii. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din 

partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta. 

xiii. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat; 

xiv. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor, prevazute de lege, catre bugetul de stat. 

xv. Plata impozitelor si taxelor catre bugetul local se va verifica de catre Directia de specialitate din cadrul Primariei 

Municipiului Timisoara. 

 

B. Taximetristul independent: 

i. Cererea solicitantului; 

ii. Autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii 507/2002; 

iii. Licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Române din judetul de domiciliu sau resedinta; 

iv. Licenta pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut în proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de  Autoritatii 

Rutiere Române; 

v. Atestatul de pregatire profesionala valabil; 

vi. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului; 

vii. Dovada detinerii legale a autovehiculului în conformitate cu prevederile Legii nr.38 si a normelor metodologice de 

aplicare a acesteia Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003; 



 

viii. Dovada vechimii în activitatea de taximetrie; 

ix. Dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, 

copie de pe contractul de deservire încheiat cu un dispecer taxi. 

x. Recomandarea din partea Camerei taximetristilor, ca filiala a Camerei Nationale a Taximetristilor din România, sau din 

partea filialei unei asociatii profesionale reprezentative existente, care se va elibera gratuit de catre aceasta. 

xi. Contract de asistenta tehnica cu un service autorizat. 

xii. Certificat de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor, prevazute de lege, catre bugetul local. 

 

Art. 4. Actele solicitate se vor prezenta în original si copie, la dosar fiind depuse copiile ce vor fi autentificate de catre 

functionarul de la Biroul de Relatii Publice la preluare. 

Art. 5. Autorizatiile taxi se vor acorda în limita numarului de autorizatii stabilit prin hotarâre a consiliul local. 

Art. 6. Numarul de autorizatii taxi solicitate de operatorii de transport, înscrise in cererea de acordare, nu va putea depasii 

30% din totalul autorizatiilor taxi stabilite pentru grupa operatorilor de transport. 

Art. 7. În baza autorizatiei taxi eliberate se va aplica pe portierele din spate un autocolant care contine numarul de ordine 

atribuit. 

Art. 8. Numarul autorizatiei taxi va fi identic cu numarul de ordine atribuit în urma evaluarii pe baza criteriilor de departajare 

si va începe cu numarul 1. 

Art. 9. Se vor exclude de la autorizare vehiculele care nu acumuleaza un minim de 5 puncte acordate pentru aspectul 

exterior si interior dupa cum urmeaza: 

1. aspect exterior: 

a. parbriz, luneta, geamuri laterale;   1 punct; 

b. starea caroseriei;     1 punct; 

c. sistemul de iluminare si semnalizare;    1 punct; 

d. sistemul închidere usi;    1 punct; 

2. aspect interior: 

a. tapiterie completa habitaclu curata, prinsa corespunzator;         1 punct; 

b. tapiterie, stabilitate si confort  scaun pasager si bancheta spate;     1 punct; 

c. portbagaj (liber, curat);             1 punct. 

Art. 10. În cazul în care numarul de autorizatii taxi solicitate pentru una din grupe depaseste numarul autorizatiilor taxi 

stabilite pentru grupa respectiva Primaria Municipiului Timisoara prin Serviciul de Transport si Retele Publice va efectua o 

departajare pe baza urmatoarelor criterii: 

 

A. Pentru grupa taximetristilor independenti 

1. În functie de vechimea autovehiculului: 

a. pâna la 1 an:  se acorda  20 puncte 

b. de la 1 la 2 ani:  se acorda  18 puncte 

c. de la 2 la 3 ani:  se acorda  16 puncte 

d. de la 3 la 4 ani:  se acorda  14 puncte 

e. de la 4 la 5 ani:  se acorda  12 puncte 

f. de la 5 la 6 ani:  se acorda  10 puncte 

g. de la 6 la 7 ani:  se acorda    9 puncte 

h. de la 7 la 8 ani:  se acorda    8 puncte 

i. de la 8 la 9 ani:  se acorda    7 puncte 

j. de la 9 la 10 ani:   se acorda    6 puncte 

k. peste 10 ani:  se acorda    5 puncte 

 

2. În functie de vechimea activitatii de taximetrist: 

Daca taximetristul independent a efectuat, anterior depunerii cererii de autorizare taxi, transport de persoane în regim de taxi pe 

teritoriul municipiului Timisoara se acorda urmatorul punctaj: 

a. peste 7 ani     20 puncte 

b. între 6 si 7 ani     18 puncte 

c. între 5 si 6 ani     16 puncte 

d. între 4 si 5 ani     14 puncte 

e. între 3 si 4 ani     12 puncte 

f. între 2 si 3 ani       9 puncte 



 

g. între 1 si 2 ani       6 puncte 

h. sub 1 an dar nu mai putin de 6 luni        5 puncte 

 

3. Pentru dotarile suplimentare ale autovehiculelor: 

a. sistem de climatizare:   2 puncte; 

b. dotare conform Normelor Europene 

de Poluare Euro 3   5 punct; 

c. airbag pasageri:    3 puncte; 

d. Sistem frânare ABS    3 puncte. 

 

B. Pentru grupa operatorilor de transport: 

1. În functie de vechimea autovehiculului: 

a. pâna la 1 an:  se acorda  20 puncte 

b. de la 1 la 2 ani:  se acorda  18 puncte 

c. de la 2 la 3 ani:  se acorda  16 puncte 

d. de la 3 la 4 ani:  se acorda  14 puncte 

e. de la 4 la 5 ani:  se acorda  12 puncte 

f. de la 5 la 6 ani:  se acorda  10 puncte 

g. de la 6 la 7 ani:  se acorda    9 puncte 

h. de la 7 la 8 ani:  se acorda    8 puncte 

i. de la 8 la 9 ani:  se acorda    7 puncte 

j. de la 9 la 10 ani:   se acorda    6 puncte 

k. peste 10 ani:  se acorda    5 puncte 

 

2. Pentru dotarile suplimentare ale autovehiculelor: 

a. sistem de climatizare:   2 puncte; 

b. dotare conform Normelor Europene 

de Poluare Euro 3   5 punct; 

c. airbag pasageri:    3 puncte; 

d. Sistem frânare ABS    3 puncte. 

 

 

C. Din punctajul total realizat se scad câte 5 puncte pentru fiecare prejudiciu sau rabat de la calitatea serviciilor 

sanctionate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara respectiv ai Politiei Rutiere. 

 

D. (1) În caz de egalitate de puncte autorizatia se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obtinut 

punctajul mai mare la criteriul A1, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obtinut punctajul mai mare la criteriul 

B1. 

 (2) Daca egalitatea se pastreaza autorizatia se va atribui, în cazul taximetristului independent, celui care a obtinut 

punctajul mai mare la criteriul A2, iar în cazul operatorilor de transport, celui care a obtinut punctajul mai mare la criteriul 

B2. 

 

Art. 11. În vederea obtinerii autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport bunuri/persoane în regim de taxi, 

solicitantii, persoane juridice (operatori de transport) precum si persoane fizice autorizate în baza Legii 507 / 2002 (taximetristi 

independenti), vor avea achitate toate impozitele si  taxele prevazute de lege catre bugetul local al municipiului Timisoara si 

catre bugetul de stat. 

Art. 12. Taximetristii care au avut doua abateri, sanctionate de catre reprezentantii Primariei Municipiului Timisoara 

respectiv ai Politiei Rutiere, nu vor fi autorizati. 

Art. 13. Dosarele cu actele solicitate în vederea obtinerii autorizatiei taxi se vor depune la registratura Primariei Municipiului 

Timisoara camera 12. 

Art. 14. Eliberarea autorizatiilor taxi se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 si a normelor 

metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr.257/2003. 

Art. 15. Orice modificare a prezentului regulament – principii criterii cifre se poate efectua numai cu avizul Consiliului Local 

al Municipiului Timisoara. 


