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HOTĂRÂRE 
 
 
Priveşte:  modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/ 02.10.2008 privind aprobarea                  
                regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi pe   
                raza municipiului Alexandria 
 
                Consiliul Local al municipiului Alexandria, judeţul Teleorman, întrunit în şedinţă 
ordinară, având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 4355/23.02.2011 a primarului municipiului Alexandria; 
- raportul de specialitate nr. 4356/23.02.2011 al Direcţiei Administrare,  

Valorificare Patrimoniu 
- raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Alexandria; 
- prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi 

şi în regim de închiriere, actualizată; 
- prevederile art. 6 şi 52 din Ordinul 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; 

- prevederile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică  
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- prevederile art. 38, alin. (2), lit. ,,d’’ şi alin. (6), lit. ,,a’’, pct. 2 din Legea  
nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr.  
215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
ART. 1  Se modifică şi se completează art. 14 din H.C.L. nr. 57/ 02.10.2008 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi executare  a serviciului de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria şi va avea următorul cuprins: 
               Numărul maxim de autorizaţii taxi pentru executarea serviciului de transport persoane 
în regim de taxi ( model conform Anexei nr. 2 şi va avea culoarea galben) în municipiul 
Alexandria, pentru o perioadă de 5 ani, este de 200. 
 ART. 2  Se modifică şi se completează art. 40 din H.C.L. nr. 57/ 02.10.2008 privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi executare  a serviciului de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria şi va avea următorul cuprins: 

(1) Autoritatea administraţiei publice locale organizează şi deţine o bază de date  
privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor 
pentru aceste abateri pentru următoarele categorii de persoane: 

- persoanele care au calitatea de persoane desemnate, reprezentând transpotatorii 
autorizaţi; 

- taximetriştii; 



- alte persoane care desfăşoară activităţi în executarea serviciului de transport în 
regim de taxi 
 

Datele referitoare la activitatea profesională, abaterile de la conduita profesională şi de  
la prevederile standardului ocupaţional şi sancţiunile primite pentru aceste abateri, constituie 
cazierul de conduită profesională al unei persoane. Un cazier de conduită profesională 
corespunzător trebuie să confirme că în activitatea sa, persoana a dovedit probitate morală şi 
profesională şi că nu figurează cu abateri grave de la conduita profesională. 
                  Autoritatea administraţiei publice locale asigură baza de date împotriva oricărui acces 
neautorizat al acesteia. 
                  Autorităţile administraţiei publice locale se consultă cu asociaţiile profesionale 
reprezentative în vederea menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională. 
                  Includerea unei persoane în baza de date se face pe baza unei declaraţii pe propria 
răspundere. 

(2) Abateri grave de la conduita profesională 
Se consideră abateri grave de la conduita profesională acele comportamente care: 

a) afectează substanţial calitatea şi siguranţa serviciului prestat; 
b) vizează încălcarea legalităţii; 
c) favorizează sau realizează evaziunea fiscală; 
d) contorsioneză sau elimină concurenţa; 
e) instituie monopolul în piaţă sau manifestă tendinţe monopoliste, neconcurenţiale; 

Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorilor autorizaţi constau în: 
a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea ori  

                      executarea serviciului respectiv; 
b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favotizarea evaziunii fiscale; 
c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de relizare atarifelor pentru 

serviciile prestate; 
d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a 

serviciului şi ale regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului; 
e) încălcarea repetată a perevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, 

calitatea şi continuitatea serviciului; 
f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; 
g) încălcarea repetată a obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de 

taxat; 
h) transmiterea autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, pentru a fi utilizate de către 

alte persoane juridice sau fizice; 
i) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a staţiilor 

radio procurate nelegal; 
j) folosirea taximetriştilor care nu deţin atestat profesional sau al căror atestat are 

valabilitatea depăşită, precum şi a taximetriştilor al căror cazier de conduită 
profesională conţine abateri grave; 

k) încălcarea repetată a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de autorizare, la a 
cărei bază de date este arondat taximetristul, în legătură încatarea contractului 
individual de muncă sau în legătură cu sancţiunile disciplinare pe care le.a aplicat 
acestuia, precum şi de a solicita taximetristului cazierul de conduită profesională 
îninte de a-l utiliza; 

l) nedeclararea sau declararea incorectă a veniturilor relizate din sumele încasate din 
prestaţiile relizate, conform datelor furnizate de rapoartele de încheiere zilnică, de 
rapoartele memoriei fiscale ori alte documente, după caz; 

m) persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; 

n) persoana desemnată nu deţine în evidenţă cazierul de conduită profesională pentru 
fiecare taximetrist utilizat; 
 



Abaterile grave de la conduita profesională a taximetriştilor sunt:   
a) încălcarea repetată a obligaţiilor pe care le au în relaţiile cu clienţii şi cu autorităţile 

competente de control; 
b) încălcarea repetată a obligaţiei de a pretinde de la client contravaloarea serviciului, 

fără ca aceasta să fie înregistrată de aparatul de taxat, precum şi a obligaţiei de a 
emite şi elibera bonul pentru client; 

c) încălcarea interdicţiei de a se implica, prin intermediul taxiului sau fără, în acţiuni 
cu caracter infracţional ori antisocial; 

d) încălcări repetate ale interdicţiei de a realiza intervenţii asupra regimului de operare 
a aparatului de taxat, asupra modului de înregistrare în taximetru şi memoria fiscală 
a parametrilor serviciului, în scopul creşterii sumei de încasat sau al ştergerii 
înregistrării în memoria fiscală; 

e) refuzul repetat nejustificat al executării cursei la cererea expresă a clientului; 
f) încălcarea repetată a obligaţiei de a nu scoate din funcţiune aparatul de taxat în 

timpul executării unei curse; 
g) utilizarea în timpul prestării serviciului a altui aparat de taxat decât cel fiscalizat pe 

autoturismul respectiv; 
h) încălcarea repetată a interdicţiei de a executa serviciul de transport în regim de taxi 

în alte localităţi decât în condiţiile prevăzute de lege; 
Abateri grave de la conduita profesională a dispecerilor taxi sunt următoarele: 

a) încălcarea interdicţiei de a reliza contracte de dispecerizare aplicând proceduri 
discriminatorii transportatorilor autorizaţi deserviţi; 

b)  încălcarea interdicţiei de a deservi autovehicule fără ca acestea să deţină autorizaţii 
taxi sau care deţin autorizaţii taxi ce nu le aparţin ori sunt emise de autoritatea de 
autorizare a altor localităţi; 

c) încălcarea interdicţiei de a utiliza practici destinate controlului pieţei, practici 
destinate eliminării ori distorsionării concurenţei; 

d) încălcarea repetată a obligaţiei de a informa clientul, la cererea acestuia, asupra 
modului de realizare a comenzii şi aspura tarifelor practicate; 

Abaterile grave de la conduita profesională pot constitui motivele reţinerii şi retragerii 
autorizaţiei de transport sau a autorizaţiei de dispecerat taxi, precum şi ale anulării certificatului 
de atestare a pergătirii profesionale ori a certificatului de competenţă profesională, ca urmare a 
constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor primite. 
                 ART. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/02.10.2008, privind aprobarea                  
regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza 
municipiului Alexandria, rămân neschimbate. 
               ART. 4 Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotărâre va fi transmisă Instituţiei 
Prefectului judeţului Teleorman, pentru verificarea legalităţii, Primarului municipiului 
Alexandria şi Direcţiei Administrare Valorificare Patrimoniu, pentru cunoaştere şi punere în 
aplicare. 
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