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VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BACĂU, propune locuitorilor şi asociaţiilor  
legal constituite din municipiul Bacău, proiectul de hotarare privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare si desfăşurare a serviciului de transport persoane în 
regim de închiriere şi a serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul 
Municipiului Bacău,  spre studiu şi analiză.    
       Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, unde 
a fost afisat prin Procesul verbal de afisare nr.8151/3 din 29.10.2013.
        În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul 
Bacău,  vor  putea trimite în scris  propuneri, sugestii sau opinii  la Primăria 
Municipiului Bacău, d-lui cons. jr. Caleap Florin, sau pe adresa de e-mail 
aparatdelucru.clb@primariabacau.ro, până la data de 12.11.2013 
          Persoanele interesate să studieze proiectul si intreaga documentatie, pot accesa 
site-ul www.primariabacau.ro, sectiunea Legea nr.52/2003.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACĂU 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a serviciului de 

transport persoane în regim de închiriere şi a serviciului de închiriere autoturisme,  
pe teritoriul Municipiului Bacău 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Având in vedere:
- Referatul nr.8012/24.10.2013 al Compartimentului Autorizare Activitate Economica si
Transport din cadrul Primăriei Municipiului Bacău; 
- Expunerea de motive nr.8149/29.10.2013 a Viceprimarului  Municipiului Bacău;  
- Raportul de specialitate nr.8150/29.10.2013 al compartimentelor de specialitate;
- Prevederile art.13 lit “a” din Legea nr.38/20.01.2003 privind transportul în regim de
taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art.6 lit.”c” din Ordinul Ministrului Internelor şi reformei Administrative 
nr.356/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii
nr.38/2003;
- Prevederilor art.47 şi art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi actualizată; 
- Prevederile art.6(1)(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

În baza dispoziţiilor art.36(2) lit.”d”, alin.(6) pct.14 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata si actualizata, 
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H O T Ă R Ă Ş T E 

ART.1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si desfăşurare a serviciului de transport 
persoane în regim de închiriere şi a serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul 
Municipiului Bacău, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Autorizaţie Activitate Economică 
şi Transport, Poliţiei Locale a Municipiului Bacău si va fi adusa la cunostinta publica in 
conditiile legii.

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Nr.8149/29.10.213

E X P U N E R E D E M O T I V E
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a 

serviciului de transport persoane în regim de închiriere şi a serviciului de închiriere 
autoturisme, pe teritoriul Municipiului Bacău 

 Schimbările survenite în viaţa economică şi socială a întregii ţări şi implicit a 
municipiului Bacău şi-au pus amprenta şi asupra pieţii activităţilor de transport persoane. 
Astfel dacă până în anii din urmă se punea accent pe asigurarea transportului prin surse 
proprii cu autoturisme proprietate, datorită aspectelor economice mai delicate, au început 
să se aleagă variantele fără implicaţii materiale majore cum ar fi închirierea de autoturisme. 
 În întâmpinarea acestor cerinţe ale pieţii au apărut societăţile comerciale care oferă 
spre închiriere autoturisme pe perioade determinate de timp, doar în municipiul Bacău 
funcţionând cel puţin 3 astfel de firme, conform declaraţiilor operatorilor economici cu 
care Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport a intrat în contact. 
 Mai mult decât atăt, s-au cerut informaţii în privinţa existenţei societăţilor cu profil 
de activitate închiriere autoturisme din partea unor agenţi economici care doresc 
externalizarea serviciului de transport personal propriu.
 Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de existenţa cadrului legal pentru 
organizarea şi desfăşurarea  activităţii de transport persoane în regim de închiriere, vă 
rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre prin care să se reglementeze această activitate la 
nivelul municipiului Bacău. 

Faţă de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma 
prezentată. 

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 



4

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII
COMPARTIMENT AUTORIZARE ACTIVITATE
ECONOMICA SI TRANSPORT
Nr.8150/29.10.2013

RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la proiectul
de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a serviciului de 

transport persoane în regim de închiriere şi a serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul 
Municipiului Bacău 

         Proiectul de hotărâre propus se încadrează în prevederile legale în vigoare, în 

domeniul transportului în regim de inchiriere.

         Oportunitatea proiectului de hotărâre prezent este determinată de necesitatea 

reglementării corecte şi juste a activităţii de transport în regim de inchiriere pe 

teritoriul municipiului Bacău. 

       Faţă de acestea, avizăm favorabil proiectul de hotărâre aşa cum a fost redactat. 

Viceprimarul Municipiului Bacau,
Şuştac Mihai 

Serviciul Juridic si Aplicarea Legilor Proprietatii
Cons. Jr. Gavrilescu Corneliu

Politia Locala a Municipiului Bacau
Dir. Mardare Relu

Compart. Autorizare Activ. Ec. si Transport
ing. Zala Catalin
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ROMÂNIA APROBAT
JUDEŢUL BACĂU                       PRIMAR,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU           Ing.ROMEO STAVARACHE
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI AD-ŢIE LOCALĂ 
SERVICIUL JURIDIC ŞI APLICAREA  
LEGILOR PROPRIETĂŢII 
COMPARTIMENTUL AUTORIZARE ACTIVITATE
ECONOMICĂ ŞI TRANSPORT 
Nr. 8012 din 24.10.2013

REFERAT

 Schimbările survenite în viaţa economică şi socială a întregii ţări şi implicit a 
municipiului Bacău şi-au pus amprenta şi asupra pieţii activităţilor de transport persoane. 
Astfel dacă până în anii din urmă se punea accent pe asigurarea transportului prin surse 
proprii cu autoturisme proprietate, datorită aspectelor economice mai delicate, au început 
să se aleagă variantele fără implicaţii materiale majore cum ar fi închirierea de autoturisme. 
 În întâmpinarea acestor cerinţe ale pieţii au apărut societăţile comerciale care oferă 
spre închiriere autoturisme pe perioade determinate de timp, doar în municipiul Bacău 
funcţionând cel puţin 3 astfel de firme, conform declaraţiilor operatorilor economici cu 
care Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi Transport a intrat în contact. 
 Mai mult decât atăt, s-au cerut informaţii în privinţa existenţei societăţilor cu profil 
de activitate închiriere autoturisme din partea unor agenţi economici care doresc 
externalizarea serviciului de transport personal propriu.
 Având în vedere cele precizate şi ţinând cont de existenţa cadrului legal pentru 
organizarea şi desfăşurarea  activităţii de transport persoane în regim de închiriere, vă 
rugăm să aprobaţi un proiect de hotărâre prin care să se reglementeze această activitate la 
nivelul municipiului Bacău, conform propunerii  de regulament anexate.   

         ŞEF SERVICIU,                      COORDONATOR, 
  cons.Jr. CORNELIU GAVRILESCU                                 ec.GABRIELA SENTEŞ 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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ANEXA
LA H.C.L. nr. /..........2013

REGULAMENT

de organizare si desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere
şi a serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul municipiului Bacău

Capitolul I
Dispoziţii generale 

Art.1. Serviciul de transport în regim de închiriere este serviciul de transport public
de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral în avans şi realizat în 
condiţiile  prezentului regulament şi a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi 
în regim de inchiriere, modificată.  

Art.2. (1) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de 
transport în regim de închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu 
conducător auto, pe bază de contract. 
      (2) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci 
când pune la dispoziţia clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract. 

Art.3. În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: 
     1.autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere, 
denumită în continuare autorizaţia de transport - document eliberat în condiţiile prezentei 
legi de Compartimentul Autorizare Activitate Economică si Transport din cadrul Direcţiei 
Juridice şi Administraţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Bacău, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute activitatea de 
transport public de persoane în regim de închiriere;
     2.Compartimentul Autorizare Activitate Economică si Transport din cadrul Direcţiei 
Juridice şi Administraţie Locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului 
Bacău, autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii, care în cuprinsul Regulamentului va purta 
denumirea de Autoritate de Autorizare;
     3.copie conformă a autorizaţiei de transport - copie conformă a autorizaţiei de 
transport pentru serviciul public de transport persoane în regim de închiriere, document
care dă dreptul transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în 
condiţiile prezentului regulament, pentru efectuarea serviciului public de transport de 
persoane în regim de închiriere;
 4.copie conformă a certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului 
Comerţului Bacău- copie conformă a certificatului de înregistrare emis de Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău eliberat operatorului de transport ce 
efectuează serviciu de închiriere. 

5. RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de 
persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit 
în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de 
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operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu 
de închiriere;

6. 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; 
     7. transportator - persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului  
Bacău pentru a desfăşura activităţi de transport în regim de închiriere; 
    8. transportator autorizat – transportator, persoană juridică, care deţine autorizaţie de 
transport privind  transportul în regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, 
în condiţiile prezentului regulament şi a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi 
şi în regim de inchiriere, modificată; 

9. transport în regim de închiriere - serviciu de transport public de persoane realizat
de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor 
pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului; 

Art.4.(1) Serviciul de transport în regim de închiriere, ca serviciu de utilitate
publică, este coordonat de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza 
administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe: 
     a) promovarea concurenţei între transportatorii autorizaţi în condiţiile atribuirii 
gestiunii serviciului de transport în regim de închiriere;
     b) garantarea respectării drepturilor şi intereselor transportatorilor autorizaţi şi a 
accesului lor, transparent şi nediscriminatoriu, la piaţa transportului public local; 
     c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului public de 
transport în regim de închiriere;

d) controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentului
regulament, a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de inchiriere, 
modificată şi ale contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciilor de transport  în 
regim de închiriere;
     e) deplasarea persoanelor în condiţii de siguranţă; 
     f) asigurarea persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora; 
     g) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale unor categorii de populaţie pe 
raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău, precum şi între acesta şi alte localităţi, 
în condiţiile prezentului regulament şi a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi 
şi în regim de inchiriere, modificată; 
     i) respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea 
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de
odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora,
modificată. 

(2) În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de închiriere,
protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 

Art.5. (1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de
persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază 
de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a 
prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentului regulament. 
Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a 
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clientului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie 
angajat al transportatorului autorizat.
     (2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de 
autoturisme fără conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de 
contract.

(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de
către orice operator economic, persoană juridică, înregistrat la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, în condiţiile prezentului regulament şi a Legii 
38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de inchiriere, modificată, pe baza 
certificatului de înmatriculare emis de acesta.
     (4) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în 
afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, 
inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze 
imputabile clientului.
     (5) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul 
autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă nu se face 
dovada de către client că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a 
conduce autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va 
menţiona expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind 
obligaţiile clientului privind restituirea vehiculului. 

Art.6. Serviciul public de transport persoane în regim de închiriere pe teritoriul
municipului Bacău poate fi executat de către toţi transportatorii autorizaţi, persoane 
juridice, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului  de pe lângă Tribunalul Bacău  cu 
sediul în municipiul Bacău, numai pe baza deţinerii autorizaţiei de transport(Anexa 1)
eliberată de Primaria Municipiului Bacau prin Autoritatea de Autorizare şi pe bază de 
contract de atribuire a gestiunii .

Art.7. După eliberarea autorizaţiei de transport,  transportatorul va putea primi câte 
o copie conformă a autorizaţie de transport (Anexa 2) pentru fiecare autovehicul deţinut în 
proprietate sau pe baza unui contract de leasing al cărui utilizator este transportatorul 
autorizat.

Art.8. Eliberarea autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului public de 
transport în regim de închiriere se efectuează de catre Autoritatea de Autorizare, în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art.9. Emiterea copiei conforme se face in conformitate cu prevederile prezentului
regulament .

Art.10. Serviciul de închiriere de autoturisme poate fi executat înafară de 
transportatori autorizaţi, şi de operatori economici pe baza copiei conforme a certificatului 
de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău 
certificate de Autoritatea de Autorizare, pe care este specificat numărul de înmatriculare al 
autoturismului şi perioada de valabilitate a acesteia.   
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Capitolul II
Autorizaţia pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere  

(autorizaţia de transport) 

Art.10. Autorizaţia pentru efectuarea serviciului public de transport persoane în 
regim de închiriere(Anexa 1) va conţine numărul de ordine, menţiunea „transport persoane 
în regim de închiriere”, denumirea transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, adresa sediului 
transportatorului autorizat şi  termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei.

Art.11. Autorizaţia de transport persoane în regim de închiriere se atribuie pe durată 
nedeterminată, se vizează o dată la 5 ani conform legii, iar menţinerea valabilităţii ei este 
condiţionată de obligativitatea transportatorului de a se prezenta anual pentru verificarea 
îndeplinirii condiţiilor de la autorizarea iniţială şi achitarea taxei anuale stabilite prin 
prezenta hotărâre. 

Art.12. (1)Autorizatia de transport este documentul nominal al transportatorului
autorizat si nu este transmisibilă. 
 (2)După obţinerea copiilor conforme se va elibera contractul de atribuire a gestiunii 
delegate pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere (Anexa
3).

Art.13. (1)Transportatorul autorizat va solicita autorizaţia de transport pe baza unei
documentaţii care trebuie să conţină următoarele documente: 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport; 
b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Bacău ca transportator, persoană juridică; 
c) dovada îndeplinirii condiţiilor de capacitate profesională, respectiv copia de pe 

certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate pentru transportatorul 
persoană juridică; 

d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 
1.cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că acesta: 
-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 a conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa 
vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; 

-nu a fost condamnată pentru infracţiuni asupra persoanei; 
2.avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a 

ocupa o funcţie tangentă la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, modificată.  

3.cazier fiscal al transportatorului;
4.declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai 

executat servicii de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor 
când a avut interdicţii şi motivul acestora; 

e)dovada îndeplinirii capacităţii financiare: 
1.declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile 

necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim 
de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 
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2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine un număr de 
autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va
utiliza în realizarea serviciului de transport în regim de închiriere;

3. certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele 
locale emis de Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul local a transportatorului, persoană juridică. 

 (2)Orice modificare a uneia sau a mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de 
transport se va comunica Autorităţii de Autorizare, în maximum 30 de zile de la data 
modificărilor respective. 

Art.14. Personalul din cadrul Autorităţii de Autorizare, analizează dosarul depus de 
transportatorul autorizat şi eliberează autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim 
de închiriere, în termen de 15 zile, dacă sunt indeplinite condiţiile impuse de prezentul 
regulament, sau transmite, în termenul legal, un răspuns din care să reiasă cauza din care 
nu s-a eliberat autorizatia.

Art.15. Contestaţiile transportatorului cu privire la refuzul de a elibera autorizaţia 
pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, se depun in termen de 15 zile de la
comunicare şi vor fi rezolvate in termen de 30 zile de la înregistrarea contestaţiei. 

Art.16.(1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către Autoritatea de 
Autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea 
contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport persoane în regim de
închiriere, precum şi retragerea tuturor copiilor conforme atribuite pe baza autorizaţiei 
respective.
 (2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele condiţii: 
 a) transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una din condiţiile care stau la baza 
menţinerii valabilităţii acesteia, ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe 
bază de documente sau declaraţii false; 
 b) transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor 
serviciului de transport în regim de închiriere, sau a practicat în mod repetat proceduri
vizând evaziunea fiscală; 
 c) transportatorul autorizat a încetat activitatea, ca urmare a lichidării, a falimentului 
sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
 d) transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de 
transport cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen; 

e)la cerere.

CAPITOLUL III

Copia conformă a autorizaţiei de transport 
Art.17. Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorului autorizat i se poate elibera 

o copie conformă (Anexa 2) pe care o va utiliza în efectuarea transportului în regim de
închiriere pe baza contractului de atribuire în gestiune.

Art.18. Copia conformă a autorizaţiei de transport  va conţine, denumirea 
transportatorului autorizat, astfel cum este înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bacău, termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de 
transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de 
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ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a
copiilor conforme, deţinut de Autoritatea de Autorizare. 

Art.19. (1) Eliberarea  copiilor conforme ale autorizaţiei de transport se face în 
temeiul :
                     a) Legii nr.38/2003 – Lege pentru transportul în regim taxi şi în regim de 
inchiriere;

b) Legii 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.38/2003 privind
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;
   c) Ordinul nr.356/2007 al Ministerului Administraţiei şi Reformei 
administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; 
 (2)Copia conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere se eliberează de 
către Autoritatea de Autorizare, după depunerea următoarelor documente în copie: 
     a) autorizaţia de transport; 
     b) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să 
rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau 
în temeiul unui contract de leasing;
     (3) Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat, 
copia conformă se atribuie numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul Bacău. 
     (4) Pentru autovehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către 
transportatorul autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate 
acestea.
     (5)Copia conformă a autorizaţiei de transport este valabilă împreună cu două 
ecusoane(Anexa 4) care au acelaşi termen de valabilitate cu aceasta. 

Art. 20. - (1)Copia conformă a autorizaţiei de transport se va găsi obligatoriu la 
bordul autovehiculului şi este valabilă  numai în prezenţa ecusoanelor şi a următoarelor 
documente, după caz: 
     a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică 
periodică valabilă; 
     b) poliţa de asigurare a persoanelor şi  a bunurilor acestora, pentru riscurile ce cad în 
sarcina transportatorului autorizat;
     c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; 
     e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto; 
     (2) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la 
controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea copiei conforme a autorizaţiei 
de transport, comunicându-se imediat această măsură către persoana desemnată de către 
reprezentantul autorităţii care realizează controlul, până când se face dovada existenţei şi 
valabilităţii documentelor respective. 
     (3) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau 
valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, 
copia conformă a autorizaţiei de transport respectivă se retrage, odată cu ecusoanele. 

Art.21. Copia conformă a autorizaţiei de transport este unică şi netransmisibilă de la 
un transportator autorizat la alt transportator precum şi de la un autovehicul la altul. Se 
interzice transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului 
de transport persoane în regim de închiriere să transmită copiile conforme, sub orice formă, 
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altui transportator autorizat, transportator sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în 
executarea transportului de persoane în regim de închiriere.

Art.22. (1)Copia conformă a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere 
poate fi suspendată sau retrasă de către Autoritatea de Autorizare, la propunerea motivată a 
instituţiilor de control abilitate. 
     (2) Copia 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 prevederile contractului de 
atribuire în gestiune a serviciului sau de la regulamentul de organizare a serviciului de
transport persoane în regim de închiriere, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea 
şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului; 

e) au fost aplicate pe elementele de caroserie ale autovehiculului alte înscrisuri,
însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezentul regulament;
     f) a fost depăşit termenul de 30 de zile de aducere la cunoştinţă a modificărilor uneia 
sau mai multor condiţii de acordare a copiei conforme după caz. 
     (3) Copia conformă a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere poate 
fi retrasă în următoarele cazuri: 
     a) în cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau 
valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele obligatorii să se găsească la bordul 
autovehiculului sau a retragerii autorizaţiei de transport; 
     b) a fost obţinută pe baza unor documente false; 
     c) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive; 
     d) Copia conformă şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de alt 
autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;
     e) dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia 
conformă este reţinută; 
        f) în cazul în care conducătorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul 
obţinut are valabilitatea depăşită; 

g) la cerere.
     (4) Contestarea măsurii de retragere a copiei conforme ca măsură complementară se 
poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.23. Dupa primirea documentelor solicitate, funcţionarii Autorităţii de Autorizare 
le vor verifica, le vor pune in concordantă cu evidenţele proprii, vor solicita completările 
necesare sau le vor respinge motivat.

Art.24. Numărul de copii conforme a autorizaţiilor de transport pentru serviciul de 
transport în regim de închiriere în municipiul Bacău este nelimitat. 

Art.25. Transportatorul autorizat poate executa şi serviciul de închiriere de 
autoturisme fără conducător auto, pe care le poate pune la dispoziţia clienţilor pe bază de 
contract.



13

CAPITOLUL IV
Efectuarea serviciului de închiriere

Art.26. (1)Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate
executa de către orice operator economic înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bacău în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis 
de acesta.
     (2)În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, clienţii suportă, în 
afara contractului, costurile carburanţilor consumaţi, taxele de drum, de parcare, de acces, 
inclusiv costul asigurării pentru daunele produse transportatorului autorizat din cauze 
imputabile clientului.
     (3) În cazul executării serviciului de închiriere de autoturisme, transportatorul 
autorizat sau operatorul economic, după caz, nu poate închiria autoturismul dacă clientul 
nu face dovada că deţine toate documentele valabile pentru a avea dreptul de a conduce 
autoturismul respectiv. Închirierea autoturismului fără conducător auto se va menţiona 
expres în contractul de închiriere, care trebuie să conţină şi prevederi privind obligaţiile 
clientului privind restituirea vehiculului.

Art.27. (1)Copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău se obţine pe baza depunerii următoarelor 
documente:

a) cererea transportatorului pentru eliberarea copiei conforme;
b) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul Bacău; 
c) dovada îndeplinirii condiţiilor de capacitate profesională, respectiv copia de pe 

certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate; 
d) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 
1.cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că acesta: 
-nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
-nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată, siguranţa rutieră, 

siguranţa vehiculului rutier sau a protecţiei mediului; 
-nu a fost condamnată pentru infracţiuni asupra persoanei; 
2.avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a 

ocupa o funcţie tangentă la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

3.cazier fiscal al operatorului economic;
4.declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care operatorul economic a 

mai executat servicii de închiriere autoturisme, cu menţionarea intervalelor când a avut 
interdicţii şi motivul acestora; 

e)dovada îndeplinirii capacităţii financiare: 
1.declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile 

necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura servicii de închiriere, 
spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 
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2. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine un număr de 
autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va
utiliza în realizarea serviciului de închiriere;

3.certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele 
locale emis de Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Bacău privind lipsa 
datoriilor faţă de bugetul local a operatorului economic, persoană juridică. 

(2) Copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bacău se eliberează pentru fiecare autovehicul şi va avea înscris pe 
verso perioada de valabilitate, numărul de înmatriculare şi marca autoturismului, 
consemnarea achitării taxei de eliberare şi/sau a celei de viză(Anexa 5).

Art.28. (1)Pentru executarea serviciului de transport în regim de închiriere, la bordul
autoturismului trebuie să se găsească: 
     a) copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bacău; 
 b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică 
periodică valabilă; 
     c) poliţa de asigurare a persoanelor şi  a bunurilor acestora, pentru riscurile ce cad în 
sarcina transportatorului autorizat sau operatorului economic;
     c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto; 
     d) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului 
transport contractat;
     e) contractul încheiat între transportatorul autorizat şi client; 
     f) documentele stabilite conform legislaţiei în vigoare privind circulaţia rutieră. 
          (2) Transportatorii autorizaţi sau operatorii economici, după caz, sunt obligaţi ca, pe 
cheltuială proprie, să asigure clientul pentru eventualele accidente suferite de acesta în 
timpul transportului, pentru cauze imputabile transportatorului, respectiv operatorului
economic sau, după caz, conducătorului autovehiculului. 
 (3) Lipsa unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), la controlul efectuat de 
autorităţile abilitate, impune reţinerea copiei conforme a certificatului de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, comunicându-se imediat 
această măsură către persoana desemnată de către reprezentantul autorităţii care realizează 
controlul, până când se face dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective. 
     (4) În cazul imposibilităţii operatorului de transport sau transportatorului autorizat  
de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele 
respective, în maximum 30 de zile, copia conformă a autorizaţiei de transport respective 
sau copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Bacău 
de pe lângă Tribunalul Bacău se retrage, odată cu ecusoanele. 

Art.29.(1) Retragerea copiei conforme a certificatului de înregistrare la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău se realizează de către Autoritatea de 
Autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de executant al serviciului de 
închiriere.
 (2) Copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bacău poate fi retrasă în următoarele condiţii: 
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 a)operatorul economic nu mai îndeplineşte una din condiţiile care stau la baza 
menţinerii valabilităţii acesteia, ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe 
bază de documente sau declaraţii false; 
 b) operatorul economic a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului 
de închiriere, sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală; 
 c) operatorul economic a încetat activitatea, ca urmare a lichidării, a falimentului sau 
a unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
 d) operatorul economic a depăşit termenul de valabilitate a copiei conforme a 
certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bacău cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen; 

e)la cerere.
Art.30. (1)Copia conformă a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere 

poate fi suspendată sau retrasă de către Autoritatea de Autorizare, la propunerea motivată a 
instituţiilor de control abilitate. 
     (2) Copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bacău 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 prevederile de la regulamentul de 
organizare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere, privind legalitatea,
siguranţa serviciului şi calitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului; 

e) s-au aplicat pe elementele de caroserie ale autovehiculului a altor înscrisuri,
însemne sau accesorii decât cele stabilite prin prezentul regulament;
     f) depăşirea  termenului de 30 de zile de aducere la cunoştinţă a modificărilor uneia 
sau mai multor condiţii de acordare a copiei conforme a certificatului de înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău după caz. 
     (3) Copia conformă poate fi retrasă în următoarele cazuri: 
 a)operatorul economic nu mai îndeplineşte una din condiţiile care stau la baza 
menţinerii valabilităţii acesteia, ori acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe 
bază de documente sau declaraţii false; 
 b) operatorul economic a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului 
de închiriere, sau a practicat în mod repetat proceduri vizând evaziunea fiscală; 
 c) operatorul economic a încetat activitatea, ca urmare a lichidării, a falimentului sau 
a unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
 d) operatorul economic a depăşit termenul de valabilitate a copiei conforme a 
certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Bacău cu mai mult de 30 de zile şi nu a solicitat atribuirea vizei în termen; 
 e) în cazul imposibilităţii operatorului economic de a face dovada existenţei sau 
valabilităţii ecusoanelor ori a unuia dintre documentele obligatorii ce trebuie să se găsească 
la bordul autovehiculului;
     f) dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive; 
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     g) copia conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Bacău şi/sau ecusonul, după caz, au fost încredinţate sau utilizate de 
alt autovehicul decât cel pentru care au fost atribuite;
     h) dacă autovehiculul a executat serviciul de închiriere pe perioada în care copia 
conformă este reţinută; 

i) la cerere.
     (4) Contestarea măsurii de retragere a copiei conforme ca măsură complementară se 
poate realiza prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

CAPITOLUL IV
Autovehiculele destinate transportului în regim de închiriere sau serviciului de

închiriere

Art.31(1) Autovehiculul destinat pentru transport persoane în regim de închiriere
sau pentru serviciul de închiriere este autovehicul din categoria autoturisme cu până la 
maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto, cu o masă maximă totală autorizată 
care nu depăşeşte 3,5 tone, care, pe baza copiei conforme a autorizaţiei de transport sau a 
copiei conforme a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bacău, poate executa transport de persoane în regim de închiriere sau 
serviciul de închiriere.

(2)Toate mijloacele auto destinate a desfăşura activitate de transport în regim de 
închiriere sau serviciu de închiriere pe raza municipiului Bacău pot avea orice culoare cu 
condiţia ca aceasta să fie specificată în cartea de identitate a autovehiculului şi în 
certificatul de înmatriculare a acestuia.

(3) Autovehiculele destinate serviciului de transport în regim de închiriere sau
serviciului de închiriere vor trebui să aibă pe aplicate pe parbriz şi lunetă, un ecuson 
(Anexa 5) pentru întreaga perioadă de valabilitate a autorizaţiei de transport. Ecusoanele 
vor fi transparente şi vor conţine următoarele înscrisuri: 
       -“Bacău”; 

-tipul serviciului de transport, respectiv “RENT CAR” ;
       -termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport sau a copiei 
conforme a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bacău; 
       -numărul de ordine a copiei conforme, după caz, astfel cum a fost 
atribuit conform registrului special de atribuire a copiilor conforme ;
       -numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat copia 
conformăa autorizaţiei de transport. 
          (4) Se interzice aplicarea pe geamuri ori pe caroseria autoturismului a oricăror 
înscrisuri, simboluri, colante si alte dotari, altele decit insemnele obligatorii specifice
serviciului de transport în regim de închiriere, fara acordul Autorităţii de Autorizare. 

(5) Autoturismele destinate serviciului de transport în regim de închiriere sau
serviciului de închriere vor putea circula numai in situaţia in care insemnele obligatorii, 
specifice acestei activităţi, sunt perfect lizibile. 



17

Art.32 (1)  Transportatorul autorizat sau operatorul economic poate să îşi 
înlocuiască, la cerere, după achitarea integrală a debitelor rezultate din exercitarea 
activităţii de transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere, 
autoturismul deţinut în proprietate sau pe baza unui contract de leasing, pentru care a 
obţinut o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului de 
transport în regim de închiriere sau o copie conformă a certificatului de înmatriculare emis 
de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu un alt autovehicul 
deţinut în aceleaşi condiţii, care îndeplineşte condiţiile de deţinere şi are o vechime egală 
sau inferioară celui schimbat. 

(2) Autovehiculul poate fi înlocuit în următoarele cazuri: 
     a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau 
furtului;

b) autovehiculul a fost casat;
     c) autovehiculul a fost înstrăinat; 
     d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică. 
     (3) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (1), Autoritatea de Autorizare va 
elibera o nouă copie conformă a autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului de 
transport în regim de închiriere sau copie conformă a certificatului de înmatriculare emis 
de Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, precum şi ecusoanele 
corespunzătoare, cu respectarea termenului de valabilitate şi a numărului de ordine . 

CAPITOLUL VI
Taxele pentru eliberarea/ vizarea autorizaţiilor de transport pentru serviciul de 

transport în regim de închiriere şi a copiilor conforme ale acestora de către Primăria 
Municipiului Bacău 

Art.33. (1)  Taxele percepute de Autoritatea de Autorizare, sunt următoarele: 
a) pentru eliberarea autorizaţiei  de transport in regim de închiriere se va percepe o 

taxa de 290 lei ;
b) pentru eliberarea copiei conforme a certificatului de înmatriculare emis de Oficiul

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru fiecare autoturism 
destinat serviciului de închiriere se va percepe o taxă de 290 lei ;

c) pentru verificarea  autorizaţie de transport la termenul de 5 ani se va percepe o 
taxă de 100 lei

d) pentru vizarea anuala a autorizaţiei de transport persoane in regim de închiriere şi 
a copiei conforme a certificatului de înmatriculare emis de Oficiul Registrului
Comerţului Bacău pentru fiecare autoturism destinat serviciului de închiriere se va 
percepe o taxa de 58 lei;

e) pentru eliberarea unei copii conforme a autorizaţiei de transport pentru serviciul de 
transport în regim de închiriere se va percepe o taxa de 116 lei;

f) pentru vizarea anuala a unei copii conforme a autorizaţiei de transport pentru 
serviciul de transport în regim de închiriere se va percepe o taxa de 35 lei;

g) redevenţa lunară conform contractului de atribuire a gestiunii serviciului de 
transport în regim de închiriere este de 35 lei/lună; 
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h) pentru lipirea unor inscrisuri, colante ce reprezinta publicitate, se percepe o taxa de
3% din valoarea contractului de publicitate.

(2) taxele stabilite la art.28(1) pot fi indexate anual prin hotărâre a Consiliului Local 
Bacău, conform indicelui de inflaţie comunicat de Direcţia de Statistică. 

CAPITOLUL X
Obligaţii, sancţiuni şi contravenţii 

Art.34 (1)Pe toata durata activitaţii, transportatorii autorizaţi, operatorii de transport 
şi autovehiculele destinate serviciului de transport în regim de închiriere şi serviciului de 
închiriere pot fi supuse controlului, in ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentului 
regulament, de către:

a)Primarul municipiului Bacău prin împuterniciţii acestuia; 
b)reprezentanţii Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău  
c) instituţiile abilitate de control fiscal locale şi judeţene; 
d) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier(I.S.C.T.R.);

     e) Brigada Poliţiei Rutiere; 
     f) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor; 
     g) Inspectoratul Teritorial de Muncă(în cazul serviciului de transport în regim de 
închiriere).

(2) În traficul rutier controlul autovehiculelor se va efectua de către reprezentanţii 
autorităţilor menţionate la aliniatul (1), lit.a), c) şi f) numai împreună cu Poliţia Rutieră sau 
cu Poliţia Primăriei municipiului Bacău. 

Art.35 (1)Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi sunt următoarele: 
     a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de închiriere în condiţii de 
legalitate, siguranţă şi calitate; 
     b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de închiriere, cu 
autovehicule în bună stare de funcţionare şi având însemnele stabilite de prezentul 
regulament;
     c) să nu utilizeze conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii 
profesionale;
     f) să asigure clientului beneficiul asigurării lui sau a bunurilor acestora pe toată 
durata transportului;
     g) să asigure posibilitatea ca şoferul să poată transmite la societate orice informaţie 
referitoare la siguranţa transportului ori a sa personală; 
     h) să înştiinţeze în scris Compartimentul Autorizare Activitate Economică şi 
Transport din cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul 
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Bacău în legătură cu întreruperea 
contractului individual de muncă a conducătorului auto sau cu sancţiunile aplicate acestuia 
pentru abateri disciplinare;
     i) să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind 
activitatea de transport desfăşurată. 
     j)să anunţe în termen de 30 de zile Autoritatea de Autorizare, orice modificare a 
condiţiilor de acordare a autorizaţiilor de transport persoane prin serviciul de transport în 
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regim de închiriere sau a copiilor conforme a certificatului de înmatriculare emis de Oficiul
Registrului Comerţului Bacău. 
      l) să nu aibă aplicată pe caroseria sau geamurile autoturismelor pe care le deţine alte 
înscrisuri, simboluri, colante sau alte dotări, altele decât însemnele obligatorii specifice 
activităţii, fără acordul Autorităţii de Autorizare.  
      m) să nu transmită nici o copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de 
închiriere altui transportator, precum şi de la un vehicul la altul pentru executarea 
transportului în regim de închiriere.
 n) să nu transmită nici o copie conformă a certificatului de înmatriculare emis de 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău altui operator, precum şi de la 
un vehicul la altul pentru executarea serviciului de închiriere.

(2) Principalele obligaţii ale conducătorilor auto de pe autoturismele destinate 
serviciului de transport persoane în regim de închiriere sunt următoarele: 
     a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu 
clientul;
     b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea 
reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii de control abilitate de lege şi prezentul regulament; 
     c) să utilizeze doar autoturisme dotate conform prezentului regulament. 
     d) să nu pretindă ca plată pentru prestaţia efectuată decât suma prevăzută pe bonul 
client;
     e) să nu implice autoturismul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu 
caracter infracţional ori în alte acte antisociale; 
     f) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice 
eveniment grav la care au participat sau au fost martori;
     g) să transporte clientul la destinaţie pe traseul solicitat ori convenit cu acesta; 
     h) să asigure integritatea calitativă şi cantitativă a mărfurilor sau bunurilor 
transportate, în cazul în care clientul nu le însoţeşte pe durata transportului; 
     i) să prezinte informaţiile cerute de reprezentanţii instituţiilor cu atribuţii de control 
abilitate de lege;
     j) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, 
portierelor şi a geamurilor; 
     k) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul 
activităţii, documentele prevăzute de prezentul regulament şi de legislaţia în vigoare; 
     l) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului. 

(3) Principalele obligaţii ale clienţilor sunt următoarele: 
     a) să achite preţul transportului executat; 
     b) să nu provoace şi să nu dezvolte stări conflictuale cu conducătorul auto în timpul 
derulării contractului; 
     c) să nu oblige şi să nu impună, sub orice modalitate, conducătorul auto să execute 
transporturi convergente unor activităţi cu caracter infracţional sau antisocial; 
     d) să sesizeze Primăria municipiului Bacău în legătură cu practici neconforme ale 
conducătorului auto care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciului de 
închiriere contractat;
     e) să se conformeze legislaţiei în vigoare privind utilizarea centurii de siguranţă. 
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Art.36. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel 
de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după 
cum urmează: 

A. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
a) aplicabilă conducătorilor auto pentru: 

  1) desfăşurarea activităţii într-o ţinută necorespunzătoare, manifestarea unui 
comportament neadecvat în relaţia cu clientul; 
 2) neconformarea la solicitările legale ale clientului; 
     3) pretinderea de la client pentru prestaţia efectuată a unei sume suplimentare faţă de 
cea prevăzută în contractul de închiriere; 
 4) transportul clientului la destinaţie pe alt traseu decât cel convenit cu acesta; 
     5) depăşirea capacităţii de transport a autovehiculului; 
 6) transportul de bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, 
portierelor şi a geamurilor; 
 7) fumatul sau utilizarea mijloacele audio/video fără acordul clientului în timpul 
cursei.

b) aplicabilă clienţilor pentru provocarea de stări conflictuale cu conducătorul auto 
în timpul desfăşurării cursei respective;  

B. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
a) aplicabilă conducătorilor auto pentru:  
1) practicarea activităţii de transport persoane în regim de închiriere cu atestatul de 

pregătire profesională expirat sau refuzul prezentării acestuia la solicitarea organelor de 
control abilitate de lege şi prezentul regulament; 

2) funcţionarea fără a deţine aplicate ecusoanele pe parbriz şi lunetă; 
3) funcţionarea fără a avea afişat în interior un ecuson cuprinzând numele şi 

fotografia conducătorului auto; 
4) funcţionarea având pe caroseria sau geamurile autovehiculului a altor înscrisuri, 

simboluri, colante sau alte dotări, altele decât însemnele obligatorii specifice activităţii de 
transport persoane în regim de închiriere, fără acordul Primăriei municipiului Bacău; 

b) aplicabilă transportatorilor autorizaţi şi/sau operatorilor economici pentru: 
1) execuţia altor categorii de transporturi publice decât în regim de închiriere, având 

însemnele de personalizare şi identificare proprii, stabilite de prezentul regulament; 
     2) utilizarea unor conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii 
profesionale, înregistrând abateri grave în cazierul de conduită profesională; 
     3) refuzul furnizării de  informaţii privind activitatea de transport desfăşurată, la 
solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control,. 

C. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) aplicabilă conducătorilor auto pentru:
1)efectuarea de transport persoane în regim de închiriere fără a deţine copie 

conformă a autorizaţiei de transport în regim de închiriere pentru autovehiculul pe care-l 
conduce;

2)implicare autovehiculului în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu 
caracter infracţional ori în alte acte antisociale; 
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3)refuzul de a se supune controlului autorităţilor abilitate şi de a prezenta la control, 
în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezentul regulament şi de legislaţia în 
vigoare;

b) aplicabilă clienţilor pentru obligarea sau impunerea, sub orice modalitate,
conducătorului auto să execute transporturi convergente unor activităţi cu caracter 
infracţional sau antisocial; 

d) aplicabilă transportatorilor autorizaţi  şi/sau operatorilor economici pentru: 
1)folosirea de conducători auto care nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu deţin 
atestat profesional valabil
2)neanunţarea în termen de 30 de zile a Primăriei municipiului Bacău asupra oricăror 

modificări a condiţiilor de acordare a autorizaţiilor de transport. 
     3)existenţa pe caroseria sau geamurile autotursmelor care le deţine a altor înscrisuri, 
simboluri, colante sau alte dotări, altele decât însemnele obligatorii specifice activităţii de 
transport persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere, fără acordul 
Primăriei municipiului Bacău; 

4)transmiterea copiei conforme a autorizaţiei de transport persoane în regim de 
închiriere sau a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bacău altui transportator, precum şi de la un vehicul la altul pentru 
executarea transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.
 5) desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de închiriere în perioada 
suspendării autorizaţiei pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere 
(autorizaţie de transport) sau a suspendării valabilităţii copiei conforme a certificatului de 
înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău; 
 6) utilizarea pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de 
închiriere a unui autovehicul a cărui copie conformă a autorizaţie de transport a fost 
suspendată. 
 7) aplicabilă transportatorilor pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în 
regim de închiriere fără a deţine copie conformă după autorizaţia de transport persoane în 
regim de închiriere pentru fiecare autovehicul utilizat;
 8) aplicabilă operatorilor economici pentru desfăşurarea serviciului de închiriere  
fără a deţine copie conformă a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru fiecare autovehicul utilizat; 

e) aplicabilă persoanelor fizice pentru folosirea de însemne caracteristice
desfăşurării activităţii de transport în regim de închiriere, însemne menite să inducă ideea 
că autovehiculul prestează activitate de transport în regim de închiriere fără a deţine 
documente legale specifice.

Art.37. Pe lângă sancţiunile prevazute la art. 36 se poate dispune suspendarea sau  
anularea autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere, a copiei conforme a 
acesteia sau a copiei conforme a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului Bacău conform prevederilor din prezentul Regulament. 

Art.38. În exercitarea acţiunilor de control Primarul municipiului Bacău, prin 
imputerniciţii acestuia va putea solicita ajutorul organelor de poliţie care sunt obligate să 
isi dea concursul.
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Art.39. Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
aprobările ulterioare. 

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale 

Art.40. Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
Art.41. Prevederile prezentului regulament se completează cu cele ale Legii 

nr.38/2003 privind transportul de pesoane/bunuri in regim de taxi şi in regim de inchiriere 
modificată şi completată, a Ordinului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
nr.356/2007-privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi in regim de inchiriere, a  a Legii 
nr.92/2007 privind serviciile de transport public local şi a Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.42. La prezentul regulament pot inteveni modificări în funcţie de reglementările 
legale ce vor apare ulterior şi vor fi aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al 
municipiului Bacău. 

Art.43. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 01 decembrie 
2013, cu excepţia prevederilor art.36 care intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2014. 

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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ANEXA 1 la Regulament

  Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere nr.38/2003, modificată, 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
Nr. ........ din ........

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de
închiriere de către .........(denumirea solicitantului)..................................,  cu sediul în 
Bacău, ............(adresa completă a solicitantului)....... 

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

PRIMAR                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing.ROMEO STAVARACHE NICOLAE OVIDIU POPOVICI

………………………………………………………………………………………….

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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(VERSO)

VIZE PERIODICE

  Valabilă până                                                                                                aprobat  
la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

____________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                  aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 



25

Anexa nr. 2 la Regulament

 Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere nr.38/2003, modificată, 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
(copie conformă) 

Nr. ........ din ........

pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane în regim de
închiriere de către .........(denumirea solicitantului)..................................…………………  
cu sediul/domiciliul în Bacău,…………………………………………….(adresa completă 
a solicitantului)............................................., cu autoturismul marca…………………,
număr înmatriculare……………………… 

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

PRIMAR                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing.ROMEO STAVARACHE NICOLAE OVIDIU POPOVICI

………………………………………………………………………………………………..

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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(VERSO)

VIZE PERIODICE

  Valabilă până                                                                                                aprobat  
la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

____________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                  aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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Anexa nr.3 la Regulament

CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ
a serviciului de transport persoane în regim de închiriere

Nr..............din................,

Părţile contractante:
Consiliul Local al Municipiului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti, nr.6, reprezentat 
prin d-nul ROMEO STAVARACHE, având funcţia de Primar, în calitate de  concedent ,
pe de o parte, şi 
Transportatorul autorizat..............................................................................., cu
sediul/domiciliul în Bacău, str.............................., nr................., înregistrat sub 
nr.J04/…./….. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, cod unic de 
înregistrare ……..........., având contul……………………....................., deschis
la......................., reprezentat legal prin..............................., în calitate de concesionar, pe
de altă parte. 

CAPITOLUL I
Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl reprezintă executarea 
serviciului de transport persoane în regim de închiriere pe raza municipiului Bacău, în baza 
autorizaţiei de transport nr…….. 

CAPITOLUL II
Durata contractului

Art. 2. (1)Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu 
durata maximă a valabilităţii copiei(copiilor) conforme a autorizaţiei de transport pentru 
executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, dar nu mai mult de 5
ani.

(2)Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat 
obţine alte copii conforme a autorizaţiei de transport pentru executarea serviciului de 
transport persoane în regim de închiriere, acestea vor fi incluse în contract prin act
adiţional, nemodificându-se durata contractului. 

(3)După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, copiile conforme a 
autorizaţiei de transport pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de 
închiriere a căror valabilitate nu a expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea 
mai mare durată de valabilitate a unei copii conforme deţinute, dar nu mai mult de 5 ani. 
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CAPITOLUL III
Preţul contractului 

Art.3. (1)Pentru concesiunea serviciului public de transport persoane în regim de
închiriere, concesionarul datorează concedentului o redevenţă lunară de 35lei/lună pentru
fiecare autovehicul care deţine copie conformă a autorizaţiei de transport pentru executarea 
serviciului de transport persoane în regim de închiriere.
 (2) Plata redevenţei se va face anual, anticipat, prin numerar la casieriile Direcţiei 
Economice din cadrul Primăriei municipiului Bacău, sumă ce poate fi indexată anual 
conform indicelui de inflaţie stabilit de Direcţia de Statistică. 

CAPITOLUL IV
Drepturile părţilor 

SECŢIUNEA A: Drepturile concesionarului 
Art. 4. Concesionarul are următoarele drepturi: 

a)să încaseze tarifele aferente transportului de persoane in regim de închiriere 
specificate prin contractul de prestări servicii; 

b)să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport persoane 
in regim de închiriere;

c)să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport persoane în 
regim de închiriere desfăşurate pe drumurile publice din municipiul Bacău. 

SECŢIUNEA B: Drepturile concedentului 
Art. 5.Concedentul are următoarele drepturi: 

a)în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale de către concesionar să  
rezilieze contractul de atribuire în gestiune delegată. 

b)să exercite controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport persoane 
în regim de închiriere.

c) să constate şi să sancţioneze abaterile de la legislaţia în vigoare cu privire la 
serviciul de transport public local de persoane în regim de închiriere.

CAPITOLUL V
 Obligaţiile părţilor 

SECŢIUNEA A Obligaţiile concesionarului 

Art. 6. (1) Concesionarul este obligat:
a)să asigure executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere în 

condiţii de legalitate, siguranţă şi calitate; 
b)să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de închiriere sau 

serviciu de închiriere având însemnele de identificare stabilite prin lege şi regulamentul de 
organizare si desfăşurare a serviciului de transport persoane în regim de închiriere şi a 
serviciului de închiriere autoturisme, pe teritoriul municipiului Bacău ;

c)să angajeze conducători auto care deţin certificat de atestare profesională; 



29

d)să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
e)să deţină asigurare pentru persoanele transportate împreună cu bunurile acestora; 
f)să asigure posibilitatea conducătorului auto să transmită societăţii orice informaţie 

referitoare la evenimente privitoare la siguranţa transportului ; 
g)să înştiinţeze in scris Autoritatea de Autorizare în legătură cu întreruperea 

contractului individual de muncă a conducătorului auto sau cu sancţiunile aplicate acestuia 
pentru abateri disciplinare;

h)să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind 
activitatea de transport desfăşurată; 

i)să anunţe la  autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de   acordare a 
autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia   acesteia;  
  (2)Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de 
atribuire în gestiune delegată şi normele specifice transportului de persoane în regim de 
închiriere, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Bacău 
şi legislaţia în vigoare. 

SECŢIUNEA B: Obligaţiile concedentului 

Art. 7. (1)Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire 
în gestiune delegată, precum şi legislaţia în vigoare privind organizarea şi funcţionarea 
serviciului de transport în regim de închiriere, completate de reglementările aprobate de 
Consiliul Local al Municipiului Bacău. 

(2)Concedentul este obligat:
a)să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea 

prezentului contract de atribuire în gestiune delegată; 
b)să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul 

contract de atribuire in gestiune delegată; 
c)să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de 

soluţionare ale concesionarului; 
d)să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, 

sesizări, plângeri etc care apar între concesionar şi beneficiarii serviciului contractat. 
e)să nu îl tulbure pe concesionar in exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 

contract;
f)să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea 

activităţii concesionarului; 

CAPITOLUL VI
 FORŢA MAJORĂ 

Art. 8. (1)Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 
  (2)În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în 

prezentul contract de atribuire în gestiune delegată, invocând forţa majoră, aceasta este 
obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului 
invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta 
această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 
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Art. 9. Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu 
atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a 
contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa 
majoră. 

CAPITOLUL VII
Litigii

Art. 10. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 
neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune 
delegată. 
Art. 11. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 10 se vor
soluţiona pe calea instanţelor judecătoresti, potrivit legii. 

CAPITOLUL VIII
 Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată 

Art. 12. Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:
a)la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu au convenit în scris 

condiţiile legale de prelungire; 
b)în cazul denunţării unilaterale justificate de către concedent a contractului de 

atribuire in gestiune delegată; acesta va trimite o notificare prealabilă înainte cu 30 de zile; 
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar; 
d) în cazul neplăţii redevenţei datorate; 
e)în cazuri de forţă majoră; 
f)a fost retrasă sau anulată autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; 
g)au fost retrase sau anulate toate  copiile conforme a autorizaţiei de transport pentru 

efectuarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere care au făcut obiectul 
prezentului contract;

h)în cazul anulării contractului de către concedent, în situaţiile prevăzute de Legea 
nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere modificată şi 
completată; 

CAPITOLUL IX
Alte clauze

Art. 13. Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se 
interzice a încheia cu terţi contracte de subdelegare a serviciului. 
Art. 14. Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul 
contractului unui alt operator economic sau transportator autorizat nu este admisă decât in 
cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau 
fuzionării titularului contractului de atribuire in gestiune, persoană juridică. Operatorul 
economic respectiv trebuie să obţină, in condiţiile legii, autorizaţia de transport pentru a 
deveni transportator autorizat.
Art. 15. Lista cu copiile conforme a autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului 
de transport persoane în regim de închiriere deţinute face parte integrantă din prezentul 
contract.
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CAPITOLUL X
 Dispoziţii finale 

Art. 16. Prezentul contract se completează cu Regulamentul de organizare si desfăşurare a 
serviciului de transport persoane în regim de închiriere şi a serviciului de închiriere 
autoturisme, pe teritoriul municipiului Bacău şi prevederile legale din următoarele acte 
normative,care vor fi respectate întocmai de către concesionar şi concedent: 

a)Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de închiriere, 
modificată şi completată. 

b)Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată 
şi completată, aprobate prin Ordinul 356/29.11.2007. 

c)Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local.
Art. 17. (1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între 
părţi. 

(2)Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract 
numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului. 
Art.18. (1)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voinţa părţilor. 

(2)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră in vigoare la data 
semnării şi a fost încheiat în doua exemplare. 

Concedent, Concesionar,

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

Lista cu copiile conforme a autorizaţiei de transport pentru efectuarea serviciului de 
transport persoane în regim de închiriere deţinute

Marca
autovehiculului

Nr. înmatriculare Termenul de
valabilitate a copiei
conforme

Numărul de ordine 
a copiei conforme

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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Anexa nr.4 la Regulament

150

          BACĂU 

RENT CAR
31.12.2017 100

001
BC.01.AAA

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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Anexa nr.5 la Regulament
(VERSO COPIE CERTIFICAT ÎNREGISTRARE EMIS DE OFICIUL
REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU) 

Se acordă, în conformitate cu prevederile Legii privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere nr.38/2003, modificată, 

COPIE CONFORMĂ A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE LA OFICIUL 
REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BACĂU  

Nr. ........ din ........

 pentru efectuarea serviciului de închiriere de către...(denumirea solicitantului)……… ........................  cu 
sediul în Bacău ……………….(adresa completă a solicitantului)… ....., înregistrat la O.R.C. de pe 
Tribunalul Bacău cu nr.de ordine J04/…./….,    valabilă pentru autoturismul marca…………………, 
număr înmatriculare……………………… 
     Prezenta copie este valabilă până la ......................... . 

Achitat taxa de eliberare…..lei.Chitanta nr……..din……….

PRIMAR                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
Ing.ROMEO STAVARACHE NICOLAE OVIDIU POPOVICI

………………………………………………………………………………………………………………………………..

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 
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____________________________________________________________________________
  Valabilă până                                                                                                aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                   aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

____________________________________________________________________
Valabilă până                                                                                                  aprobat  

la data Achitat taxa de ___________________ PRIMAR

_____________ Chitanta nr.________din____________ SECRETAR

___________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………

VICEPRIMARUL MUNCIPIULUI BACAU,
ŞUŞTAC MIHAI 

ÎNTOCMIT,
                        CĂTĂLIN ZALĂ 


