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D I S P O Z I Ţ I A Nr.546
dinDE
18 noiembrie
2019
COMISIA LOCALĂ
FOND FUNCIAR
PRIMAPRIMA
privind: convocarea Consiliului local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019.
Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1),
art.134 alin.(1)
lit.a) și art.196 IANCA
alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
►prevederile art.34 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului
Ianca, aprobat prin Hotărârea Nr.54/31.08.2016;
DISPUNE:
Art.1.-Se convoacă Consiliul local al oraşului Ianca în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019, ora
1500, la Casa de cultură, având următorul proiect al ordinii de zi:
1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului
de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca;
- iniţiator: primar; avize: comisiile de specialitate nr.1 și 3; raport: manager de transport;
2.-Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de
familie, care face obiectul Contractului nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual
Dr.Albișor Carmen;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
3.-Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de
Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.1; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de
achiziţie publică;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul de urbanism și cadastru;
5.-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Serviciilor Publice pe anul 2019;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: serviciul financiar-contabil;
6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente;
- iniţiator: primar; aviz: comisia de specialitate nr.2; raport: compartimentul de proiecte;
7.-Diverse.
Art.2.-Consilierii locali și alte persoane interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor
de hotărâri la secretarul general al orașului Ianca, până pe data de 25 noiembrie 2019, ora 16,00.
Art.3.-Comisiile de specialitate sunt convocate pentru avizarea proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea
de zi pe data de 26 noiembrie 2019, ora 15,00 la sediul Consiliului Local.
Art.4.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de
internet prin grija secretarului general.
P R I M A R,

CONTRASEMNEAZĂ,
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.82
din 28 noiembrie 2019

privind: aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului de persoane,
mărfuri sau bunuri în regim dePRIMĂRIA
taxi pe teritoriulORAŞULUI
administrativ al orașului
IANCAIanca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie
2019;
Având în vedere:
►inexistența la această dată în orașul Ianca a unui serviciu public de transport persoane, mărfuri
sau bunuri în regim de taxi, coroborată cu solicitarea recentă și expresă a unei societăți comerciale
din oraș să desfășoare această activitate, fiind înregistrată la registrul comerțului cu activitatea unică
de transporturi cu taxiuri-cod CAEN 4932;
►referatul de aprobare al primarului, raportul managerului de transport din cadrul primărieicompartimentul autorizare transport în regim de taxi;
►avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 din cadrul consiliului local, pentru
administrarea patrimoniului, urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism,
respectiv pentru muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină;
►faptul că a fost îndeplinită procedura de publicitate prevăzută la art.7 din Legea transparenței
decizionale în administraţia publică nr.52/2003-republicată, în sensul că anunțul cu proiectul de
hotărâre și referatul de aprobare al primarului, precum și regulamentul, taxele, caietul de sarcini și
contractul de delegare ale serviciului public de transport local în regim de taxi au fost publicate pe
pagina proprie de internet și afișate la sediul consiliului local pe data 15 octombrie 2019;
În conformitate cu;
►dispoziţiile art.3 alin.(1), art.11 alin.(7), art.13, art.14, art.141, art.142, art.143, art.31, art.35 și
art. 49 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.4, art.6, art.11 alin.(1)-(3), art.12, art.15 alin.(2), art.17 alin.(1) lit.a), art.30 și
art.32 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003, aprobate prin Ordinul Ministrului
Internelor şi Reformei Administrative nr.356/2007;
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►dispoziţiile art.9 alin.(2) și art.13 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în
regim de taxi, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.243/2007;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.c) și f), alin.(6) lit.a) și alin.(7)
lit.n), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ,
completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă Regulamentul de organizare şi efectuare a transportului de persoane, mărfuri
sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca, potrivit anexei nr.1.
Art.2.-Se aprobă taxele pentru eliberarea, vizarea, înlocuirea sau prelungirea autorizaţiilor de
transport şi autorizaţiilor taxi, potrivit anexei nr.2.
Art.3.-Se aprobă caietul de sarcini al serviciului public de transport local în regim de taxi pe
teritoriul oraşului Ianca, potrivit anexei nr.3.
Art.4.-Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în regim
de taxi, potrivit anexei nr.4.
Art.5.-Se stabileşte ca numărul maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim de
taxi să fie de 11, pentru o perioada de 5 ani.
Art.6.-(1) Se aprobă tariful de distanţă maximal de zi, pentru serviciul public de transport local de
persoane în regim de taxi, la nivelul de 2,8 lei/km, inclusiv TVA.
(2) Tariful de distanţă maximal de noapte nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful
de distanţă maximal de zi, dar nu inferior acestuia.
Art.7.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul și managerul de
transport din cadrul aparatului de specialitate.
Art.8.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului general.
Art.9.-Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L.Nr.82/28.11.2019
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REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea documentației pentru organizarea şi executarea transportului
de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiilor de specialitate să avizeze favorabil şi
consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul
referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin cererea nr.18191/01.10.2019, domnul Antonescu Vasilică Alin a solicitat eliberarea
autorizației de transport în regim de taxi pe raza orașului Ianca, înființând în acest scop o societate
cu activitate unică, aceea de transporturi cu taxiuri-Cod CAEN 4932;
Dat fiind faptul că până la această dată nu am mai avut o astfel de solicitare, am parcurs întreaga
legislație în domeniu și am constatat că, pentru a fi în măsură să eliberăm autorizații de transport în
regim de taxi, trebuie mai întâi să obținem noi licențierea de la Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, după o procedură relativ simplă
stabilită prin Regulamentul-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de
transport public local, aprobat prin Ordinului Președintelui ANRSC nr.207/2007;
Evident că această activitate intră și ea sub controlul și coordonarea autorităților administrației
publice locale, iar pentru aceasta este suficientă licențierea unui compartiment din cadrul primăriei.
Pentru că desfășurăm de atâta timp transportul elevilor pe teritoriul administrativ al orașului, am fost
nevoiți de altă legislație să-l atestăm pe domnul ing. Deacu Daniel-Constantin ca manager de
transport, iar această atestare va fi acum extrem de utilă și pentru obținerea licenței despre care am
făcut vorbire.
Pentru aceasta însă mai trebuie să aprobăm și o documentație privind organizarea și executarea
acestui serviciu public de interes local, care este diferită de cea a serviciului public de transport local,
și anume: regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri
în regim de taxi, taxele pentru eliberarea autorizaţiilor de transport, caietul de sarcini, contractul de
delegare a gestiunii, numărul maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim de taxi
și tariful de distanţă maximal unic. Detalii regăsiți în raportul managerului de transport.
Prin urmare, având în vedere că această activitate aduce sigur plus valoare orașului nostru, nu
putem decât să o sprijinim, iar primul pas este chiar aprobarea acestei documentații.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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RAPORT
pentru aprobarea documentației privind organizarea şi efectuarea transportului de persoane,
mărfuri sau bunuri în regim de taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca.

Pornind de cererea nr.18191/01.10.2019 a domnului Antonescu Vasilică Alin, cu domiciliul în
orașul Ianca, str. Nicolae Oncescu nr.11, bl. B4, sc.1, et.2, ap.6, județul Brăila, prin care a solicitat
eliberarea autorizației de transport în regim de taxi pe raza orașului Ianca, scop în care a înființat
Societatea ANTOEDY TAX S.R.L. având ca obiect principal și unic de activitate: transporturi cu
taxiuri-Cod CAEN 4932, supun atenției domnului primar și consiliului local câteva aspecte menite să
clarifice cum se organizează și se desfășoară transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim
de taxi la nivel local.
Mai întâi trebuie să vă spun că serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din
sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea și
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori
autorizaţi de către autoritatea de autorizare din cadrul primăriei. Acest domeniu este reglementat de
acte normative distincte de cele ale serviciului public de transport local de călători, respectiv de:
1.-Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările
și completările ulterioare;
2.-Ordinul nr.356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.38/2003;
3.-Ordinul nr.243/2007 al Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C) privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire,
ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori
mărfuri în regim de taxi.
Potrivit prevederilor art.2 din Lege, serviciile de transport în regim de taxi, ca servicii de utilitate
publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativteritorială respectivă, cu îndeplinirea următoarelor cerinţe:

a)-promovarea concurenţei între transportatorii autorizaţi în condiţiile atribuirii gestiunii serviciilor;
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 serviciilor de transport în regim de taxi;
d)-necesitatea înfiinţării serviciilor respective pentru rezolvarea problemelor de ordin economic,
social şi de mediu din localitatea respectivă;
e)-deplasarea persoanelor şi a mărfurilor în condiţii de siguranţă;
Iar la art.3 din același act normativ se arată că, în cazul în care în localitate nu există
transportatori autorizaţi care să execute servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate
aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune
directă de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei
eliberate în acest scop de A.N.R.S.C., cu autovehiculele deţinute în proprietate sau în temeiul unui
contract de leasing.
Așadar, dacă această societate nu va dori în final să execute acest serviciu, sau nu va îndeplini
cerințele prevăzute de lege pentru obținerea autorizației de transport, iar noi dorim să avem taxiuri
în oraș, atunci putem să-l desfășurăm în gestiune directă și nu în gestiune delegată așa cum este
întocmită documentația pe care o supunem spre aprobare.
Mai departe, potrivit art.14 din lege, activitatea de transport public local de persoane în regim de
taxi trebuie dimensionată în raport cu gradul de satisfacere a transportului public local de persoane
realizat cu autobuze, troleibuze, microbuze, etc., stabilindu-se numărul maxim de autorizaţii taxi
pentru o perioadă de cel mult 5 ani, după regula de 4 autorizații la 1.000 de locuitori din localitatea
de autorizare.
Apoi, la art.142 din aceeași lege, se arată că serviciul de transport în regim de taxi se transmite
în gestiune delegată prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor
autorizaţi pe baza autorizaţiei de transport, stabilindu-se prin acest contract toate condiţiile în care
se desfăşoară serviciul de transport primit în gestiune.
Bineînțeles că atribuirea contractelor de delegare a serviciului de transport în regim de taxi se
face pe baza unor criterii de departajare, iar punctajele acordate pentru fiecare criteriu sunt stabilite
prin hotărârea consiliului local. Criteriile de departajare sunt următoarele: vechimea autovehiculului
de la data fabricaţiei; clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro; volumul
portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat; vechimea în ani de când
transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport în regim de taxi; gradul de protecţie a
pasagerilor; existenţa airbag-urilor pentru pasagerii; efortul investiţional al transportatorului autorizat,
definit de modul de deţinere în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing a autovehiculelor;
alte dotări suplimentare ale autovehiculului, cum ar fi un dispozitiv GPS de monitorizare.

Evident că legea și normele de aplicare mai tratează pe larg modalitatea, dotările și condițiile
executării transporturilor în regim de taxi. Se vorbește în detaliu despre aparatul de taxat, dar și
despre atestarea profesională a conducătorului auto. Iată de pildă, pentru a putea practica
transportul de persoane în regim de taxi, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii: să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2
ani; să deţină certificat de atestare profesională valabil; să fie apt din punct de vedere medical şi
psihologic; să aibă vârsta minimă de 21 de ani; să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar
privitoare la anumite infracțiuni.
Tot așa, autovehiculele taxi pentru transportul de persoane trebuie agreate de către Registrul
Auto Român ca taxiuri numai autoturisme care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: să fie
dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare şi cu aparat de marcat electronic fiscal avizat potrivit
legii; să fie dotate cu staţii radio de emisie-recepţie sau cu telefoane mobile în stare de funcţionare;
să fie dotate cu lampă taxi în stare de funcţionare; aparatul de taxat să intre în funcţiune doar în
momentul în care a fost activat de dispozitivul de comandă fixat în una dintre poziţiile de operare
autorizate; să aibă însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările stabilite
de consiliul local, precum şi spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână şi nu poate
transporta mai mult de 4 persoane în afara conducătorului auto.
Pentru transportul de mărfuri sau bunuri în regim de taxi, autovehiculul, cu sau fără remorcă,
trebuie să fie destinat acestui scop şi să nu depăşească 3,5 tone masa totală maximă autorizată.
Despre preţuri şi tarife privind transportul în regim de taxi vă pot spune că regulile de stabilire a
acestora sunt tratate în sinteză de art.49 din lege și detaliat prin normele metodologice aprobate prin
Ordinul nr.243/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. Printre cele mai importante reguli se regăsesc
următoarele:
a)-tariful de distanţă, în lei/km, se stabileşte în funcţie de caracteristicile tehnice şi de capacitatea de
transport maximă autorizată ale autovehiculelor respective. În cazul taxiurilor pentru transportul
persoanelor se va ţine seama şi de nivelul confortului oferit;
b)-tariful de distanţă, în lei/km, poate fi stabilit pentru timp de zi şi pentru timp de noapte. Tariful de
noapte nu va fi mai mare de 50% din tariful de zi;
c)-preţul transportului nu este condiţionat de numărul persoanelor sau de cantitatea de bunuri
transportate, atâta timp cât acestea nu depăşesc capacitatea de transport autorizată a taxiului;
d)-în cazul transportului de persoane în regim de taxi, nivelul tarifelor de distanţă nu poate depăşi
tarifele maximale de distanţă stabilite prin hotărârea consiliului local;
e)-la stabilirea tarifului orar pentru fiecare taxi se va ţine cont de raportul dintre tariful orar, exprimat
în lei/oră, şi tariful de distanţă, exprimat în lei/km, care trebuie să fie egal cu 10, care este valoarea
limită a vitezei de comutare, exprimată în km/oră;

f)-tariful de pornire va fi egal cu tariful de distanţă (lei/km) aplicat;
g)-procedura de stabilire a tarifelor pentru prestarea transportului în regim de taxi se precizează în
contractele de atribuire a gestiunii delegate şi trebuie să ţină seama de următoarele reguli:
1.-tarifele încasate de transportatorul autorizat în urma prestării serviciilor de transport trebuie să
acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente realizate pentru prestarea serviciului;
2.-tarifele se modifică sau se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor
de consum, prin hotărârea consiliului local;
h)-respectarea nivelului tarifelor maximale pentru transportul persoanelor în regim de taxi constituie
unul dintre criteriile de atribuire a gestiunii delegate a serviciului.
În concluzie, atribuția esențială a consiliului local este aceea de a aproba tariful de distanţă
maximal unic de zi, care nu poate fi depășit în nicio situație de transportator. La acest moment,
cercetând hotărârile consiliilor locale din județul nostru și din cele limitrofe pentru aprobarea tarifelor
maximale unice de zi, am constatat că ele sunt cuprinse între 2,7-2,9 lei/km și de aceea prețul propus
de 2,8 lei/km s-a situat între aceste limite.
Acum, la final, am să mă refer și la modalitatea de licențiere a compartimentului din cadrul
primăriei care va deveni autoritatea de autorizare în înțelesul legii. Astfel, potrivit prevederilor art.5
din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public
local, aprobat prin Ordinul nr.206/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C., pentru autorizarea
compartimentului la nivelul oraşului nostru, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)-să fie constituit şi să funcţioneze în condiţiile legii;
b)-să aibă minimum 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
c)-persoanele care analizează şi evaluează documentaţiile de autorizare să aibă studii
superioare;
d)-cel puţin un angajat să aibă studii superioare de specialitate sau studii superioare cu
experienţă profesională în domeniu.
Cam acestea consider că au fost principalele informații pe care trebuia să le aveți în procesul de
analiză, avizare și aprobare a documentației necesare organizării și executării serviciului public de
transport local în regim de taxi la nivelul teritoriului administrativ al orașului Ianca, documentație
formată din:
1.-Regulamentul de organizare şi executare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în
regim de taxi;
2.-Taxele pentru eliberarea, vizarea, înlocuirea sau prelungirea autorizaţiilor de transport şi
autorizaţiilor taxi;
3.-Caietul de sarcini al serviciului public de transport local în regim de taxi;
4.-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local în regim de taxi;

5.-Numărul maxim de autorizaţii pentru executarea transportului în regim de taxi;
6.-Tariful de distanţă maximal unic de zi pentru serviciul public de transport local de persoane în
regim de taxi, repet cu precizarea că tariful de distanţă maximal de noapte nu poate fi mai mare de
50% din tariful de distanţă maximal unic de zi, dar nu inferior acestuia.
Pentru că desfășurăm de atâta timp transportul elevilor pe teritoriul administrativ al orașului, am
fost nevoit de altă legislație să urmez un program de perfecționare/reconversie profesională în urma
căruia am fost atestat ca manager de transport, iar această atestare va fi acum extrem de utilă și
pentru obținerea licenței despre care v-am informat anterior. A doua persoană ar putea fi numită din
același serviciu administrativ-gospodăresc, sau chiar din alte compartimente ale aparatului de
specialitate al primarului.
Închei prin a spune că această activitate lipsea orașului nostru, că ea ar completa benefic
celelalte servicii publice existente pe plan local și că este chiar necesară în condițiile în care nu este
încă organizat în vreun fel transportul public local de persoane, mai ales pentru satele aparținătoare
situate până la 11 km de centrul administrativ.
Și ar mai fi ceva: până acum nu a existat tentația înființării acestui serviciu de către operatori
privați din cauza infrastructurii rutiere, însă tentația a apărut acum și ca o consecință a asfaltării
tuturor străzilor din oraș și din satele aparținătoare, inclusiv a celor două drumuri comunale. Din
aceste considerente sunt optimist că de această dată se va înființa și va funcționa acest serviciu
privat în condiții profitabile, cel puțin la nivel de 2-3 taxiuri așa cum își propune această societate.
Pentru asta e nevoie și de sprijinul nostru, măcar prin aprobarea documentației prezentate mai
sus și prin amenajarea stațiilor de așteptare a clienților, astfel încât să obținem licența într-un termen
foarte scurt și să putem emite autorizații de transport valabile cu 1 ianuarie 2020.
Vă mulţumesc !
MANAGER DE TRANSPORT
Ing. Daniel Constantin DEACU
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COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR Anexa
PRIMAPRIMA
nr.1 la H.C.L. nr.82/28.11.2019
REGULAMENT
de organizare şi efectuare a transportului de persoane, mărfuri sau bunuri
în regimPRIMĂRIA
de taxi pe teritoriul
administrativ IANCA
al orașului Ianca
ORAŞULUI
CAP.I.-DISPOZIŢII GENERALE
Art.1.-Prezentul regulament prevede organizarea şi efectuarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri
în regim de taxi, precum și procedura de eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a
autorizaţiilor taxi pe teritoriul administrativ al orașului Ianca.
Art.2.-Serviciile de transport în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, prin
care se realizează satisfacerea nevoilor de deplasare a persoanelor, mărfurilor și bunurilor în condiţii de
siguranţă pe teritoriul administrativ al orașului Ianca.
Art.3.-Numărul maxim de autorizaţii taxi care se eliberează pentru transportul de persoane în regim de taxi
în oraşul Ianca se stabilește odată la 5 ani după formula prevăzută de lege, respectiv de maxim 4 autorizații
la 1.000 de locuitori. Autorizaţiile taxi se eliberează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art.4.-Activitatea de transport în regim taxi poate fi executată de către:
1.-persoane juridice care au în obiectul de activitate transport cu taxi, conform codului CAEN aferent;
2.-persoanele fizice, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale autorizate în baza O.U.G. nr.44/
2008, aprobată prin Legea nr.182/2016, pentru executarea activităţii de taximetrie, sub condiţia obţinerii
autorizaţiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi şi a autorizaţiei
taxi.
Art.5.-În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
1.-Autoritatea de autorizare - compartimentul de transport din cadru Primăriei oraşului Ianca sau a Direcției
Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca, licenţiat în acest scop de Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii;
2.-Autorizaţia de transport pentru efectuarea transportului în regim de taxi - este un document eliberat în
condiţiile legii de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute
transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;
3.-Autorizaţie taxi - copie conformă a autorizaţiei de transport în regim de taxi care dă dreptul
transportatorului autorizat de a utiliza un autovehicul, deţinut de acesta în condiţiile legii, pentru efectuarea
serviciului de transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;
4.-Aparat de taxat - aparat cu funcţii metrologice şi fiscale, compus dintr-un taximetru şi un aparat de marcat
electronic fiscal, care, montat la loc vizibil pentru client, calculează şi afişeaza preţul de plată, emite un bon
client la sfârşitul cursei şi memorează datele privind activitatea taxiului, în scopul supravegherii sale fiscale;
5.-Bon client - bonul fiscal privind preţul transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi, emis
de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia finalizării cursei, care cuprinde detalierea datelor referitoare
la acest transport şi care constituie singurul document justificativ pe baza căruia taximetristul încasează şi
clientul execută plata prestaţiei respective;
6.-Cheie electronică - cheie dotată cu memorie electronică, folosită pentru identificarea şoferului de taxi,
colectarea datelor şi pentru programarea tarifelor;
7.-Client - persoana care a angajat, direct sau prin dispecer taxi, executarea transportului unor persoane sau
al unor mărfuri ori bunuri, după caz, în numele căreia taximetristul execută transportul şi încasează preţul
transportului, în conditiile prezentului regulament;
8.-Cursa - deplasarea executată cu taxiul pe un traseu comandat sau acceptat de client, la care punctul de
început este locul îmbarcării sau locul acceptat, după caz, iar punctul de finalizare este locul destinaţiei;

9.-Ecuson taximetrist - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, emis de transportatorul
autorizat şi care este protejat în folie, se afişează la bordul autovehiculului în loc vizibil şi conţine datele
prevăzute de lege;
10.-Ecuson taxi - indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul oraşului Ianca şi conţine datele prevăzute
de lege;
11.-Fiscalizarea memoriei electronice - identificarea memoriei electronice fiscale a aparatului de taxat şi a
transportatorului autorizat, care este deţinătorul legal al autorizaţiei taxi pentru autovehiculul utilizat în
condiţiile prezentului regulament şi pe care este montat aparatul respectiv;
12.-Lampă taxi - casetă luminată montată pe cupola taxiului, perpendicular pe axa longitudinală, care pe
laturile faţă şi spate, alături de înscrisul central TAXI, conţine lămpi care indică poziţia < liber> sau <ocupat>
a taxiului şi care trebuie să fie vizibile de la o distanţă de minimum 100 de metri;
13.-Lista de tarife - document din categoria înscrisurilor interioare specifice, stabilit ca model unic la nivelul
oraşului Ianca, completat, semnat şi ştampilat de transportatorul autorizat şi conţine datele prevăzute de
lege.
14.-Loc de aşteptare a clienţilor - spaţiu special amenajat şi semnalizat corespunzător de către Primăria
oraşului Ianca, cu avizul poliţiei rutiere, având un număr de locuri prestabilit pentru staţionarea taxiurilor în
aşteptare în poziţia <liber>;
15.-Persoana desemnată - persoană fizică ce are calitatea de manager al activităţii de transport rutier,
posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată, pe bază de contract de muncă
sau raport de serviciu, să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport în regim de taxi
16.-Raportul taximetristului - raport de control conţinând date de natură nefiscală, corespunzătoare activităţii
unui taximetrist, în condiţiile în care în perioada de 24 de ore a unei zile au activat pe taxi şi alţi taximetrişti;
17.-Tarif de pornire - tarif exprimat în lei, înregistrat automat de aparatul de taxat la începutul cursei, care
apare pe afişajul client odată cu activarea dispozitivului de control din poziţia de operare < liber> în poziţia
de operare <ocupat> şi care este egal cu tariful de distanţă (lei/km);
18.-Tarif de zi - tariful practicat între orele 6,00-22,00;
19.-Tarif de noapte - tariful practicat între orele 22,00-06,00;
20.-Tarif urban - tarif practicat în raza oraşului Ianca;
21.-Tarif extraurban - tarif practicat în afara razei oraşului Ianca;
22.-Tarif de staţionare - tarif orar, exprimat în lei/oră, aplicat de taximetru pentru perioada cât taxiul a
staţionat la dispoziţia clientului, la cererea acestuia, precum şi pentru perioadele în care taxiul aflat în cursă
s-a deplasat sub viteza de comutare;
23.-Taxi - autovehicul din categoria autoturisme cu până la maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului
auto, sau autovehicul de transport mărfuri cu o masă maximă totală autorizată care nu depăşeşte 3,5 tone,
care, pe baza autorizaţiei taxi, poate executa transport de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi;
24.-Taximetru - dispozitiv, parte a aparatului de taxat, cuplat la un generator de semnale de distanţă
împreună cu care constituie un mijloc de măsurare. Taximetrul măsoară durata deplasării şi staţionării,
calculează distanţa parcursă pe baza unui semnal produs de generatorul de semnale de distanţă,
calculează şi afişează preţul de plată pentru o călătorie, pe baza distanţei calculate şi/sau a duratei
măsurate a călătoriei, asigurând afişarea acestuia pe afişajul client în timpul desfăşurării cursei;
25.-Taximetrist - conducător auto, atestat profesional să efectueze transport în regim de taxi;
26.-Timp efectiv lucrat - intervalul de timp cuprins între momentul începerii primei curse şi momentul
finalizării ultimei curse, utilizat de un taximetrist după cum rezultă din raportul de închidere zilnic furnizat de
aparatul de taxat, interval în care nu vor fi considerate timp efectiv de lucru pauzele mai mari de 15 minute
între două curse consecutive, pauze în care autovehiculul taxi a staţionat. Din totalul timpului efectiv lucrat,
se va preciza timpul efectiv lucrat pe timp de noapte;
27.-Transportator - persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrată la registrul
comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere.
28.-Transportator autorizat - transportator care deţine autorizaţie de transport privind transportul de
persoane în regim de taxi, eliberată de autoritatea de autorizare.
29.-Viteza de comutare - viteza limită cu care se deplasează taxiul, sub care aparatul de taxat comută
automat tarifarea distanţei parcurse cu tarifarea timpului consumat sau invers, după caz .
CAP.II.- PERSOANELE CARE POT SOLICITA AUTORIZAŢII DE TRANSPORT ÎN REGIM TAXI
Art.6.-Serviciile de transport în regim de taxi pot fi executate numai de către transportatorii autorizaţii cu
sediul în oraşul Ianca, pentru transport persoane în regim de taxi, autorizate de către autoritatea de
autorizare, în baza contractelor de delegare a gestiunii.

Art.7.-Transportul în regim de taxi se realizează numai cu autovehicule deţinute de
către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.
Art.8.-Transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi cu
respectarea obligaţiilor prezentate în Caietul de sarcini cadru al serviciilor publice de transport local în regim
de taxi.
Art.9.-Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul public de transport local de
mărfuri sau bunuri în regim de taxi cu respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare .
Art.10.-Toţi transportatorii care deţin autorizaţii taxi au obligativitatea de a declara la autoritatea de
autorizare programul de lucru în aşa fel încât să asigure serviciul public de transport în regim de taxi, în mod
continuu, fără întrerupere, cu permanenţă de 24 ore.
Art.11.-(1) Un conducător auto poate practica activitatea de transport persoane în regim de taxi dacă
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1.-să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi;
2.-să deţină permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;
3.-să fie angajatul operatorului de transport taxi, detinătorul taxiului sau este taximetrist independent şi
proprietarul taxiului;
4.-să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;
5.-să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;
(2) Dovada îndeplinirii condiţiilor de la alin.(1) se face cu legitimaţia de serviciu, certificatul de înmatriculare
al taxiului şi ecusonul cu fotografie afişat vizibil la bord.
CAP.III.-AUTORIZAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI
Secţiunea 1-Eliberarea autorizaţiei de transport
Art.12-Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare - pe durată nedeterminată şi
este valabilă cu condiţia vizării anuale a acesteia, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care au stat la
baza emiterii unei astfel de autorizaţii.
Art.13.-(1) Persoanele juridice, persoanele fizice, întreprinderile individuale sau familiale, înregistrate ca
transportatori la Registrul comerţului, pot obţine autorizaţie de transport persoane în regim de taxi eliberată
de autoritatea de autorizare, pe baza următoarelor documente:
a)-cererea pentru eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi;
b)-copia certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator la Registrul comerţului;
c)-copia certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate în cazul persoanei juridice, sau
copia atestatului profesional al taximetristului în cazul persoanei fizice;
d)-cazierul judiciar al persoanei desemnate din care să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru:
1. infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;
2. infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
3. infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;
4. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile ;
5. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale ;
6. infracţiuni contra patrimoniului.
e)-avizul medico-psihologic al persoanei desemnate, sau al taximetristului în cazul persoanei fizice;
f)-cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator economic în activitate;
g)-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a mai executat servicii de transport în
regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi motivul acestora;
h)-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru
autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu deţinut în proprietate sau prin
contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv;
i)-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare sau are
capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe tipuri;
j)-cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
(2) Pentru operatorul de transport, autorizaţia de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi se eliberează pe
baza următoarelor documente:
a)-cererea operatorului de transport, pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
b)-copia certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate de registrul
comerţului;

c)-declaraţia pe propria răspundere a operatorului de transport, dacă acesta a mai executat servicii de
transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi motivul
acestora.
(3) Autorizaţia de transport se eliberează după prezentarea dovezi plăţii taxei de eliberare, stabilite prin
hotărârea consiliului local.
Art.14.-(1) Autorizaţia de transport este unică, netransmisibilă şi conferă transportatorului autorizat dreptul
de a participa la procedura de delegare a gestiunii executării serviciilor de transport în regim de taxi.
(2) Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a sediului
sau a domiciliului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective din
autorizaţiile taxi deţinute de acesta în momentul modificării. Pentru modificarea autorizaţiei de transport sau
a autorizaţiei taxi se va achita taxa de modificare a autorizaţiei.
Art.15.-(1) Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegată transportatorilor autorizaţi,
respectându-se următoarele proceduri:
a)-procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi câstigători;
b)-procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
c)-procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim
de taxi în conformitate cu numărul autorizaţiilor atribuite şi eliberate.
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executării serviciului de transport
în regim de taxi îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport deţinute.
(3) Dovada atribuirii în gestiune a executării serviciului de transport în regim de taxi îl constituie autorizaţia
taxi, care a fost atribuită pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de atribuire a gestiunii.
Secţiunea 2-Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi
Art.16.-(1) La autoritatea de autorizare se va înființa registrul special de atribuire a Autorizaţiilor taxi, în care
acestea sunt evidenţiate pe tipuri de servicii, respectiv:
a)-autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport persoane în regim de taxi;
b)-autorizaţii taxi atribuite pentru executarea serviciului de transport mărfuri şi bunuri în regim de taxi.
(2) În registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi, fiecare autorizaţie taxi are un număr de ordine care se
atribuie în procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi odată cu acestea.
(3) Fiecare tip de serviciu evidenţiat în registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi conţine următoarele
date minimale:
a)-numărul de ordine atribuit autorizaţiei taxi, în ordine crescătoare;
b)-documentul în baza căruia s-a eliberat autorizaţia taxi/autorizaţia de transport;
c)-data atribuirii autorizaţiei taxi;
d)-data eliberării autorizaţiei taxi;
e)-termenul limită de valabilitate a vizei/de valabilitate a documentului prevazut la lit.b);
f)-data la care a fost prelungit termenul de valabilitate în cazul autorizaţiilor taxi pentru transportul de
persoane;
g)-data şi perioada suspendării autorizaţiei taxi/autorizaţiei de transport;
h)-motivul şi data retragerii autorizaţiei taxi/autorizaţiei de transport;
(4) Pentru orice reatribuire a unei autorizaţii taxi devenită disponibilă se redeschide o nouă rubrică,
păstrându-şi acelaşi număr de ordine.
CAP.IV-PROCEDURA DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI
Secţiunea 1-Procedurile de atribuire şi de eliberare a autorizaţiilor taxi
Art.17.-Autovehiculele deţinute de către transportatorii autorizaţi pentru executarea serviciului de transport
în regim de taxi, pot fi utilizate dacă pentru fiecare autovehicul s-a eliberat o autorizaţie taxi de către
autoritatea de autorizare.
Art.18.-(1) Procedura de delegare a gestiunii se aplică pentru executarea serviciilor de transport în regim de
taxi şi constă în:
a)-atribuirea autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi;
b)-eliberarea autorizaţiilor taxi ;
c)-încheierea contractelor de delegare a gestiunii în conformitate cu numărul autorizaţiilor atribuite;
(2) Dreptul de a participa la procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi îl au
numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport eliberate de către autoritatea de autorizare.

(3) Dovezile atribuirii în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi îl constituie autorizaţia taxi, care a
fost atribuită pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de delegare a gestiunii.
Art.19.-(1) Autorizaţia taxi se atribuie doar în cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor de transport
în regim de taxi.
(2) Autorizaţiile taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi se atribuie în număr limitat, în
conformitate cu prevederile legii, şi sunt în număr de 11, după regula maxim 4 autorizații/1.000 locuitori.
Art.20.-(1) Autorizaţia taxi se atribuie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte, la cerere, o singură dată
pentru încă 5 ani, în următoarele condiții:
a)-menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine;
b)-dacă la acea dată autoturismul nu depaşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei;
c)-autoturismul este deţinut în continuare de către transportatorul autorizat, cu titlu de proprietate sau în
temeiul unui contract de leasing, şi sunt îndeplinite toate cerinţele prevăzute de lege de la prima atribuire.
(2) Autorizaţia taxi se va viza anual de către autoritatea de autorizare, verificându-se îndeplinirea condiţiilor
de la data atribuirii, sub condiția plății anticipate a taxei pentru vizarea autorizaţiei taxi stabilite prin hotărârea
consiliului local.
Art.21.-(1) Procedura de atribuire a autorizaţiilor pentru transportul de persoane în regim de taxi se
realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
a)-depunerea solicitărilor de către transportatorii autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi;
b)-acordarea punctajelor stabilite pentru îndeplinirea criteriilor de departajare a tuturor autovehiculelor
prezentate în declaraţia pe propria răspundere, depusă odată cu cererea de participare la procedura de
atribuire;
c)-stabilirea punctajului total obţinut de fiecare autovehicul precizat la lit.b);
d)-întocmirea listei cu autovehiculele precizate la lit.b), în ordinea descrescătoare a punctajelor totale
obţinute conform prevederilor de la lit.c);
e)-atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele de pe lista prevazută la lit.d) care au obţinut punctajele
totale cele mai mari, în ordinea descrescătoare a acestora;
f)-dacă ultimul punctaj câştigător este obţinut de o grupă de mai multe autovehicule decât numărul de
autorizaţii taxi rămase neatribuite, acestea se vor atribui acelor autovehicule cu capacitatea cilindrică cea
mai mare, în ordinea descrescătoare, din grupa respectivă.
(2) Un transportator autorizat poate participa la procedura de atribuire a unei autorizaţii taxi numai dacă
depune la autoritatea de autorizare următoarele documente:
a)-cerere de participare la procedura de atribuire;
b)-declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
c)-declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine în termen de maximum 6 luni autovehicule, pe
tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor de departajare pe care le
îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor;
d)-scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru
fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data
depunerii declaraţiei prevăzute la lit. b).
Art.22.-(1) Procedura de atribuire a autorizatiilor pentru transportul de persoane în regim de taxi se anunţă
prin afișare la sediul primăriei și publicare pe site-ul autorității de autorizare, cu cel puţin 60 de zile înainte de
data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură.
(2) Anunţul public va cuprinde date privind:
a)-numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine, care vor fi atribuite;
b)-data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedură;
c)-solicitanţii cuprinşi în listele de aşteptare;
d)-documentele care trebuie depuse;
e)-data anunţării rezultatului atribuirii;
f)-criteriile de departajare şi punctajele care se acordă;
g)-data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi.
Art.23.-(1) Procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi atribuite se realizează după depunerea unor
documente şi îndeplinirea unor condiţii cumulative.
(2) Documentele care se depun sunt următoarele :
a)-copie a autorizaţiei de transport;
b)-copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate ale autovehiculului deţinut în proprietate sau
în temeiul unui contract de leasing;

c)-copie după contractul de leasing;
d)-copie după certificatul de agreare, valabil;
(3) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ, sunt următoarele:
a)-transportatorul autorizat să aibă sediul/domiciliul pe raza oraşului Ianca;
b)-autovehiculul care este deţinut în proprietate să fie înmatriculat în judeţul Brăila;
c)-solicitantul autorizaţiei taxi să asigure, prin declaraţia pe proprie răspundere, că deţine în proprietate sau
cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculelor pe întreaga durată de valabilitate a
autorizaţiei taxi;
d)-prin eliberarea respectivă să nu se depăşească numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit prin prezenta
hotărâre;
e)-culoarea autovehiculului să fie galbenă complet.
(4) Odată cu eliberarea unei autorizaţii taxi se eliberează şi două ecusoane care au acelaşi termen de
valabilitate cu aceasta.
(5) Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pe o perioada de 5 ani, numai pentru autovehiculele care
nu depăşesc 5 ani de la data fabricaţiei.
(6) Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de fiscalizare a
aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada
fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.
(7) Autorizaţiile taxi se eliberează după prezentarea dovezi plăţii taxei stabilite de consiliul local.
Art.24.-(1) În cazul stabilirii numărului sau disponibilizării unor autorizaţii taxi în transportul de persoane, ori
în cazul în care numărul acestora se majorează prin hotărâre a consiliului local, se declanşează procedura
de atribuire a acestora la care au prioritate transportatorii autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare.
(2) Prin prioritatea acordată transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare li se asigură numai
acestora dreptul de a participa în prima procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi respective.
(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedură de atribuire, prevăzută la alin. (2), vor fi
atribuite într-o nouă procedură de atribuire, la care poate participa orice solicitant care este transportator
autorizat.
(4) Indiferent de ordinea de pe lista de asteptare, toti cei inscrisi au drepturi egale în ceea ce priveşte
prioritatea. Prioritatea se acordă numai în raport cu transportatorii autorizaţi neînscrişi în listele de aşteptare.
(5) În lista de aşteptare, care este publică, deschisă la autoritatea de autorizare, se poate înscrie orice
transportator autorizat, o singură dată.
Art.25.-Autorizaţia taxi conţine următoarele date:
a)-numărul de ordine;
b)-denumirea localităţii de autorizare: Ianca;
c)-denumirea transportatorului autorizat, aşa cum este înregistrat la registrul comerţului;
d)-termenul la care expiră viza de valabilitate a autorizaţiei de transport;
e)-termenul la care expira valabilitatea autorizatiei taxi atribuite;
f)-numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit autorizaţia taxi;
g)-denumirea serviciului pe care il prestează autovehiculul respectiv: TAXI.
Art.26.-Atribuirea autorizaţiei taxi se anulează şi nu se mai eliberează în urmatoarele cazuri:
a)-datele referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu corespund realităţii;
b)-în termen de 6 luni de la atribuire transportatorul autorizat nu a prezentat documentele autovehiculului
pentru care a solicitat atribuirea.
Art.27.-(1) După data limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare la procedura de atribuire a
autorizaţiilor taxi, în termen de maxim 10 zile, autoritatea de autorizare va analiza cererile şi documentele
depuse, va aplica criteriile de departajare şi va stabili transportatorul autorizat căruia i se va atribui
autorizaţia respectivă.
(2) Lista cu autorizaţiile taxi atribuite pentru transportul de persoane, conţinând datele de identificare ale
transportatorului autorizat şi punctajele obţinute din îndeplinirea criteriilor de departajare pentru fiecare
autovehicul, va fi facută publică în termen de 3 zile dupa finalizarea atribuirii prevăzute la alin (1).
Art.28.-(1) În termen de 15 zile de la publicarea listei se pot depune contestaţii la primarul oraşului Ianca
privind deficienţele semnalate în procedura de atribuire a autorizaţiilor.
(2) Dispoziţia primarului oraşului Ianca privind rezolvarea contestaţiei se va elabora şi trimite contestatarului
în termen de maxim 10 zile de la primirea acesteia.
(3) Dispoziţia primarului poate fi atacată la Trinunalul Brăila, în termenele și în condițiile legii contenciosului
administrativ.

Art.29.-(1) Punctajele de departajare stabilite sunt:
Criterii de evaluare
Limite de punctare
Nou
Până la 1 an
Între 1 şi 2 ani
Vechimea autovehiculului
Între 2 şi 3 ani
Între 3 şi 4 ani
Între 4 şi 5 ani
Euro 5
Euro 6
Norma de poluare
Euro 7
Hybrid
Electric
Da
Aer condiţionat
Nu
0-1
2
Airbag
4
Peste 4
Peste 800 de litri
Volum portbagaj
Sub 800 de litri
Peste 1500 cm3
Capacitatea cilindrică
Între 1000 şi 1499 cm3
Sub 1000 cm3
Garanţie
Efort investiţional
Leasing
Proprietate
Da
Vehicul adaptat transportului persoanelor
cu dizabilităţi
Nu
Vechime în lista de aştepatare. Se acordă
Se va calcula automat
un punct pentru fiecare lună de aşteptare

Punctaj acordat
6 puncte
5 puncte
4 puncte
3 puncte
2 puncte
1 punct
1 punct
2 puncte
3 puncte
5 puncte
7 puncte
1 punct
0 puncte
1 punct
2 puncte
3 puncte
4 puncte
1 punct
0 puncte
0 puncte
1 punct
2 puncte
0 puncte
1 punct
2 puncte
2 puncte
0 puncte

(2) Pentru vehiculele cu o vechime mai mare de 5 ani, sau care nu se încadrează cel puţin la norma de
poluare euro 5, nu se admite autorizarea.
Art.30.-Delegarea gestiunii serviciului de transport în regim de taxi, procedura de atribuire a acestuia se
realizează după anunţul prevăzut la art.21 alin.(1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea
transportatorilor autorizaţi, pentru atribuirea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate în condiţiile
prezentului regulament.
Art.31.-Numărul de autorizaţii pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi, este limitat în
oraşul Ianca, funcție de numărul locuitorilor.
Secţiunea 2.Cazurile în care nu se acordă autorizaţii. Interdicţii
Art.32.-Autoritatea de autorizare nu va elibera autorizaţia de transport, dacă solicitantul se află într -una din
urmatoarele situaţii:
a)-nu are înscris în obiectul de activitate serviciul public de transport pentru care solicită autorizarea,
conform codului CAEN;
b)-face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare, faliment, are datorii la bugetul local sau
de stat, ori autovehiculul are mai mult de 5 locuri sau o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricației;
c)-are menţiuni în cazierul fiscal sau judiciar;
d)-documentaţia prezentată pentru acordarea autorizaţiei este incompletă;
e)-persoana desemnată a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a
condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea
transporturilor;
f)-persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier îndeplineste această
funcţie, în aceeaşi perioadă, la doi transportatori autorizaţi aflaţi sub autorizaţie de transport valabilă;

g)-mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul public de transport local nu sunt deţinute în
proprietate ori în baza unui contract de leasing (cu acceptul proprietarului);
h)-nu deţine baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea
tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;
i)-furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei.
Art.33.-Sub rezerva anulării/neeliberării autorizaţiei de taxi se interzice:
a)-autorizarea aceluiaşi autovehicul în aceeaşi perioadă ca autoturism agreat pentru transportul în regim de
taxi, pentru transportul în regim de închiriere sau ca autovehicul destinat instruirii practice în conducerea
auto-şcoală. Autovehiculul autorizat se va folosi exclusiv în activitatea pentru care a fost autorizat.
b)-persoanelor fizice care desfăşoară activitatea de bază de 8 ore să presteze serviciul public de transport
persoane în regim de taxi în mod ocazional;
c)-ca mijlocul de transport aflat sub o autorizaţie taxi să numai fie agreat de Registrul Auto Român sau să nu
mai fie fiscalizat, pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;
d)-furnizarea de informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizaţiei
taxi;
e)-introducerea în sistemul public de transport local în regim de taxi sau folosirea mijloacelor de transport
care au mai fost autorizate sub o altă autorizaţie taxi, indiferent de autoritatea de autorizare;
Art.34.-Se interzice deţinerea de către un transportator autorizat de aparate de taxat mai mare decât
numărul autorizaţiilor taxi deţinute. Pentru orice autorizaţie taxi este obligatorie deţinerea unui singur aparat
de taxat.
Secţiunea 3.Procedura de încheiere a contractelor de delegare a gestiunii a serviciului de transport
în regim de taxi
Art.35.-(1) Executarea serviciului de transport în regim de taxi se atribuie transportatorilor autorizaţi în
gestiune delegată de către autoritatea de autorizare, prin contract de delegare a gestiunii.
(2) Odata cu finalizarea procedurii de eliberare a autorizaţiilor taxi se demarează procedura de încheiere a
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi, care se realizează pe baza
tuturor autorizaţiilor taxi obţinute prin procedura de atribuire.
Art.36.-(1) Contractul de delegare a gestiunii se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a
valabilităţii autorizaţiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.
(2) Dacă pe parcursul derulării contractului, transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi, acestea vor fi
incluse în contract prin act aditional, nemodificându-se durata contractului.
(3) După expirarea contractului acesta poate fi reînnoit pentru autorizaţiile taxi a căror valabilitate nu a
expirat, durata contractului reînnoită fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizaţii taxi,
dar nu mai mare de 5 ani.
Art.37.-(1) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi, conţine:
a)-lista cu autorizaţiile taxi deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a
acestora;
b)-caietul de sarcini al serviciului de transport în regim de taxi;
c)-drepturile şi obligaţiile părţilor.
(2) Unui transportator autorizat care deţine un contract de delegare a gestiunii i se interzice de a încheia cu
terţi contracte de subdelegare a serviciului de transport în regim de taxi.
(3) Cesionarea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport în regim de taxi de către titularul
contractului unui alt operator sau transportator autorizat nu este admisă decat în cazul în care acest operator
economic sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de gestiune
persoană juridică. Operatorul respectiv trebuie sa obţină în condiţiile prezentului regulament, autorizaţia de
transport, pentru a deveni transportator autorizat.
(4) Ca urmare a divizării sau fuzionării, autorizaţiile taxi emise de autoritatea de autorizare se împart sau se
comasează, după caz, noilor operatori economici rezultaţi, care au obţinut autorizaţie de transport în
condiţiile prezentului regulament.
(5) Numărul de autorizaţii taxi se împarte în cazul divizării sau se comasează în cazul fuzionării, în raport cu
numarul de autovehicule cedate, respectiv preluate conform contractului.
(6) Pe baza autorizaţiilor taxi, deţinute ca urmare a divizării sau fuzionării, contractele de delegare a gestiunii
iniţiale vor fi cesionate corespunzător noilor operatori. În cazul în care un transportator autorizat, persoana
fizică autorizată deţinător al unei autorizaţii taxi, doreşte să se transforme într-un transportator autorizat,
asociaţie familială cu acelaşi obiect de activitate, autoritatea de autorizare va transfera corespunzător
autorizaţia taxi transportatorului nou-înfiinţat, cu respectarea prezentului regulament.

(7) Un contract de delegare a gestiunii se reziliază în urmatoarele cazuri:
a)-au fost retrase autorizaţiile de transport și autorizațiile taxi;
b)-nerespectarea repetată a clauzelor contractuale.
CAP.V.-ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL
Art.38.-Un autovehicul pentru care s-a atribuit o autorizaţie taxi poate fi înlocuit la cerere, în mod justificat,
pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi.
Art.39.-Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de
către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii:
a)-să obțină cel puţin acelaşi punctaj după criteriile de departajare, ca autovehiculul înlocuit;
b)-să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu mai
mult de 5 ani;
c)-să respecte condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi.
Art.40.-Un autovehicul poate fi înlocuit în unul din urmatoarele cazuri:
a)-autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice/morale, deteriorării sau furtului. În această
categorie se înscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene privind noxele;
b)-autovehiculul a fost casat;
c)-autovehiculul a fost instrăinat;
Art.41.-Se consideră înlocuit autovehiculul pentru care se depune următoarea documentaţie:
a)-cererea transportatorului pentru înlocuirea autorizaţiei taxi;
b)-autorizaţia taxi emisă de autoritatea de autorizare, în original;
c)-proces-verbal de predare a memoriei fiscale (în cazul în care numărul de înmatriculare al autovehiculului
înlocuit nu se păstrează) şi declaraţia de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal, sau raportul sumar
Ministerul Finanțelor emis de aparatul de taxat fiscal (în cazul în care numărul de înmatriculare rămâne
nemodificat), de la data înmatriculării autovehiculului până la data depunerii cererii;
d)-copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului înlocuitor, deţinut în proprietate sau în temeiul
unui contract de leasing, inclusiv copie de pe anexa cu inspecţia tehnică periodică - ITP valabilă
e)-copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că
proprietarul autovehiculului este şi deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;
f)-copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi cu
viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;
g)-dovada achitării tarifului de înlocuire a autorizaţiei taxi. Pe baza cererii de înlocuire autoritatea de
autorizare va elibera o nouă autorizaţie taxi, precum şi ecusoanele corespunzătoare.
CAP.VI.-PRESCHIMBAREA AUTORIZAŢIILOR
Art.42.-Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor cumulative, operatorii de transport şi taximetriștii
independenţi vor prezenta pentru fiecare autorizaţie de transport urmatoarele documente:
a)-cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport preschimbate;
b)-autorizaţia de transport emisă de Primăria oraşului Ianca, în original;
c)-copie de pe certificatul de înregistrare ca transportator, respectiv persoana fizică autorizată, asociaţie
familială autorizată sau persoana juridică, după caz, precum şi certificatul constatator, în original, eliberat de
registrul comerţului;
d)-dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
1.-copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul
persoană juridică sau asociaţie familială;
2.-copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
e)-dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
1.-cazierul judiciar al persoanei desemnate sau persoanei fizice autorizate, din care să rezulte că aceasta:
►nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;
►nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere
şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor
transportate, protecţia mediului;
►nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlharie, crimă şi viol;
2.-avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei, obţinut conform prevederilor legale. În cazul transportatorului autorizat,
persoana fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi
persoana desemnată;

3.-cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
4.-declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de
transport în regim de taxi cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
5.-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura, sub orice formă, spaţiile necesare
parcării tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi.
(3) În vederea preschimbării autorizaţiilor taxi, transportatorii autorizaţi vor prezenta următoarele acte:
a)-autorizaţia taxi respectivă, în original;
b)-copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului deţinut în proprietate sau în temeiul unui
contract de leasing, inclusiv copie de pe anexa cu inspecţia tehnică periodică - ITP valabilă;
c)-copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi, din care să rezulte că
proprietarul autovehiculului este şi deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;
d)-copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în regim de taxi
cu viză de valabilitate, emis de Registrul Auto Român;
e)-dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal al autorizaţiei
taxi, care poate fi declaraţia de instalare a aparatului de taxat electronic fiscal sau bonul fiscal;
f)-contractul de muncă al fiecarui şofer sau statutul firmei şi atestatul profesional al administratorului;
Art.43.-După verificarea documentelor prevăzute la art.42 alin.(2) ăi (3), pentru autorizaţiile taxi rămase
valabile autoritatea de autorizare va proceda la eliberarea noilor autorizaţii taxi, fără a aduce modificări
termenului de valabilitate al acestora.
Art.44.-Formularele autorizaţiilor de transport şi a autorizaţiilor taxi preschimbate, pentru juridice şi
persoanele fizice, vor fi asigurate prin grija primarului oraşului Ianca şi a managerului de transport.
Art.45.-Pe site-ul www.primaria-ianca.ro şi la sediul instituției se va publica/afişa periodic o listă care va
cuprinde:
a)-autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit şi cu numărul de circulaţie al autovehiculului taxi care
operează sub fiecare autorizaţie, rămase valabile;
b)-autorizaţiile taxi, cu numărul de ordine atribuit, reţinute şi retrase.
CAP.VII.-SUSPENDAREA, REŢINEREA ŞI RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT/TAXI
Art.46.-(1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept
consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anulare a contractului de delegare a gestiunii a
serviciului de transport, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi atribuite pe baza autorizaţiei
respective.
(2) Autorizaţia de transport poate fi retrasă în următoarele situaţii:
a)-transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia ori
acordarea sau vizarea autorizaţiei a fost realizată pe baza de documente ori de declaraţii false;
b)-transportatorul autorizat a folosit documente false în derularea activităţilor serviciului de transport în regim
de taxi, 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 sesizarea/solicitarea organelor de control abilitate;
f)-la cerere.
Art.47.-(1) Autorizaţia taxi poate fi suspendată sau retrasă de către autoritatea de autorizare emitentă odată
cu ecusoanele atribuite.
(2) Autorizaţia taxi 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 autorizației;
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 repetate de la prevederile contractului de delegare a gestiunii a serviciului, sau
de la regulamentul de organizare a serviciului de transport respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului,
calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;
e)-plata serviciului de transport în regim de taxi nu s-a realizat pe baza bonului client eliberat corespunzator;
f)-aplicarea pe caseta taxi sau pe elementele de caroserie ale taxiului şi a altor înscrisuri, însemne sau
accesorii decat cele stabilite prin lege, sau prezentul regulament;

(3) Autorizaţia taxi poate fi retrasă în următoarele cazuri:
a)-în cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii ecusoanelor,
în maximum 30 de zile, autorizaţia taxi respectivă se retrage, odată cu ecusoanele;
b)-a fost obţinută pe baza unor documente false;
c)-dacă a fost reţinută de două ori în 12 luni consecutive;
d)-dacă activitatea de transport în regim de taxi cu autovehiculul respectiv a fost redusă în mod nejustificat,
total sau parţial, faţă de prevederile contractului de delegare a gestiunii, timp de 6 luni în 12 luni consecutive,
potrivit rapoartelor memoriei fiscale;
e)-autorizaţia taxi şi/sau ecusonul, după caz, au fost incredinţate sau utilizate de alt autovehicul decât cel
pentru care au fost atribuite;
f)-dacă autovehiculul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este reţinută;
g)-dacă taxiul este dotat cu aparat de taxat nefiscalizat de către deţinătorul legal al autorizaţiei taxi;
h)-în cazul în care conducatorul auto nu deţine atestat profesional sau atestatul obţinut are valabilitatea
depăşită;
i)-la cerere.
Art.48.-Autorizaţia de transport/autorizaţia taxi se suspendă, se reţine sau se retrage prin dispoziţie a
primarului oraşului Ianca.
Art.49.-Dispoziţia de suspendare, reţinere sau retragere a autorizaţiei de transport/autorizaţiei taxi, se
transmite titularului autorizaţiei în maximum 5 zile de la data emiterii.
Art.50.-Dispoziţia de suspendare, reţinere sau retragere a autorizaţiei de transport/autorizaţiei taxi poate fi
atacată la Tribunalul Brăila, în termenele și condiţiile legii contenciosului administrativ.
CAP.VIII.-STABILIREA, AJUSTAREA SAU MODIFICAREA TARIFELOR DE DISTANŢĂ MAXIMALE
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
Art.51.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se stabilesc pe baza unei fundamentări realizate de către transportatorul autorizat, eventual cu consultarea
asociațiilor profesionale reprezentative, fiind aprobate prin hotărârea consiliului local.
Art.52.-Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane
în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de
întreţinere-reparații şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte
elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr.1 la normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi aprobate
prin Ordinul nr.243/2007 al Președintelui ANRSC.
Art.53.-(1)Stabilirea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu Tsimplu (lei), prin modul de calcul normal "S":
Tsimplu =Tp + (Td x P)+ (T stat/oră x ts), unde: Tp - tariful de pornire (lei); Td - tariful de distanţă (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km); Tstat/oră - tariful de staționare (orar) - (lei/oră);
Tstat/oră = 10 x Td; ts - timpul consumat în staționare la dispoziția clientului;

b)-tariful de pornire este egal cu tariful de distanţă Tp (lei);
Tp = Td, unde: Tp - tariful de pornire (lei);

c)-tariful de staționare Tstat/oră (lei/oră):

Tstat/oră = 10 x Td, unde: Td - tariful de distanţă (lei/km);

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi Tdzi max (lei/km):

T dzi max = Vd / P.M.Z., unde: T dzi max - tariful de distanţă maximal pe timp de zi - (lei/km);
Vd - valoarea programată a activităţii de deplasare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane
în regim de taxi pe zi (lei/zi), care include şi media profitului rezonabil;
P.M.Z. - kilometri efectuați în medie într-o zi - ( km);

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte (Tdnoapte max) se determină în corelare cu tariful de
distanţă maximal de zi, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de
distanţă maximal de zi, dar nu inferior acestuia, conform relației:
T dzi max < T dnoapte max <= 1,5 x T dzi max

(2) Stabilirea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianții se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;

c)-cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preturi de achiziţie;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienței economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizațiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.54.-(1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la transportator sau de la asociațiile profesionale
reprezentative, prin hotărârea consiliului local, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum fată de nivelul
existent la data precedentei ajustări.
(2) Nivelul tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină pe baza analizei situației economico-financiare a transportatorului, precum şi a influențelor
reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.
Art.55.-(1) Ajustarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu ajustat Simplu 1 (lei) prin modul de calcul normal «S»:
Tsimplu1 = Tp1 +(Td1 x P)+(Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 -tariful de pornire ajustat (lei),Td1 -tariful de distanţă ajustat (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) ajustat - (lei/oră);
Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.

b)-tariful de pornire ajustat este egal cu tariful de distanţă ajustat Tp1 (lei);
Tp1 =Td1, unde: Tp1 - tariful de pornire ajustat (lei).

c)-tariful de staţionare ajustat:

Tstat/oră1 (lei/oră): Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde: Td1 - tariful de distanţă ajustat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat Tdzi max1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + t dzi max, unde:
Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat - lei/km;
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - lei/km;
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri:
t dzi max = ( ct +
ct x r%) / P.M.Z.
unde:
ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), în cazul ajustării P.M.Z. este egal cu cel luat în calcul la
determinarea tarifului în vigoare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte ajustat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu tariful
de distanţă maximal de zi ajustat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din
tariful de distanţă maximal de zi ajustat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei: Tdzi max1 < Tdnoapte max1 <=
1,5 x T dzi max1
(2) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima
avizare;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se
în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.52.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se pot modifica prin hotărârea consiliului local pe baza cererii primite de la transportator sau de la asociaţiile
profesionale reprezentative, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de
exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de
influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.
Art.53.-(1) Modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:

a)-aplicarea tarifului simplu modificat Tsimplu1 (lei), prin modul de calcul normal "S":

Tsimplu1 =Tp1 +(td1 x P) + (Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei);
Td1 - tariful de distanţă modificat (lei/km); P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) modificat - (lei/oră);Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului;

b)-tariful de pornire modificat este egal cu tariful de distanţă modificat T p1 (lei);
Tp1 = Td1, unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei).

c)-tariful de staţionare modificat Tstat/oră1 (lei/oră):

Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde:Td1 = tariful de distanţă modificat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat T dzimax1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + tdzi max, unde:Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat - (lei/km)
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - (lei/km);
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri;
t dzi max = [( CM +
TIA +
CMV) + ( CM +
TIA +
CMV) x r%] / P.M.Z. , unde:
CM - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
TIA - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
CMV - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), calculaţi pentru perioada trecută de la ultima modificare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte modificat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu
tariful de distanţă maximal de zi modificat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la
50% din tariful de distanţă maximal de zi modificat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:Tdzi max1 < Tdnoapte
max1 <= 1,5 x Tdzi max1
(2)-Modificarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât
cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor
de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
CAP.IX.-SANCŢIUNI
Art.54.-Prevederile prezentului regulament se completează corespunzător cu contravențiile și sancțiunile
stabilite de Legea nr.38/2003.
Art.55.-(1) Pe lângă sancţiunile contravenționale prevăzute de lege, se pot dispune şi sancţiuni
complementare, respectiv reţinerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor.
(2) Reţinerea autorizaţiilor taxi, precum şi a ecusoanelor respective, până la rezolvarea cazurilor, dar nu mai
mult de 30 de zile, se aplică în vederea rezolvării cazurilor de încălcare a prevederilor art.12 alin.(2) și art. 25
alin.(7) din Legea nr.38/2003-cu modificările şi completările ulterioare;
(3) Reţinerea atestatului profesional al conducătorului auto până la 5 zile se aplică în vederea respectării
prevederilor art.56 alin.(1) din Legea nr.38/2003-cu modificările şi completările ulterioare;
(4) Retragerea autorizaţiei taxi sau a oricarei copii conforme a autorizaţiei de transport, precum şi a
ecusoanelor aferente este aplicabilă în următoarele cazuri:
a)-odată cu retragerea autorizaţiei de transport;
b)-dacă pe taxiul respectiv este utilizat un alt aparat de taxat decât cel fiscalizat corespunzător sau un aparat
de taxat nefiscalizat;
Art.56.-Anularea contractului de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport respectiv se aplică
în cazul în care titularul încalcă prevederile art.141 alin.(3) și (4) din Legea nr.38/2003-cu modificările şi
completările ulterioare;
Art.57.-Certificatul de atestare a pregătirii profesionale reţinut, împreună cu o copie de pe procesul-verbal de
constatare a contravenţiei care a determinat reţinerea, se depune la autoritatea competentă pentru aplicarea
sancţiunii corespunzatoare, după care certificatul se restituie nu mai tarziu de 5 zile de la data reţinerii.

Art.58.-Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se pot folosi căile de atac prevăzute în
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.59.-Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de reprezentanţii împuterniciţi
ai autorităţilor prevăzute la art.37 alin.(1) din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.60.-Indicatorul taxiului se demontează de pe acesta de către persoana desemnată de autoritatea de
autorizare, o dată cu aplicarea sancţiunii de suspendare sau anulare a autorizaţiei taxi, şi nu va fi remontat
decât în cazul ridicării sancţiunii respective.
Art.61.-În cazul suspendării, autorizaţia taxi va fi înmânată de către titular autoritaţii de autorizare şi va fi
înapoiată după expirarea perioadei de suspendare şi a plăţii tarifului de suspendare.
CAP.X.-DISPOZIŢII FINALE
Art.62.-Documentele solicitate pentru eliberarea autorizaţiei de transport public de persoane în regim de taxi
şi a autorizaţiei taxi se prezintă la sediul Primăriei orașului Ianca.
Art.63.-Autoritatea de autorizare analizează dosarul depus de solicitant şi, în funcţie de îndeplinirea
condiţiilor necesare, în termen de 10 zile lucrătoare eliberează autorizaţia de transport public în regim de taxi
şi autorizaţia taxi, ori comunică în scris refuzul motivat al eliberării acestora, după caz.
Art.64.-Contestaţia împotriva refuzului de eliberare a autorizaţiei de transport public în regim de taxi şi a
autorizaţiei taxi, precum şi împotriva măsurii de suspendare sau de anulare a acestora se depune la primarul
orașului Ianca în termen de 10 zile de la comunicare.
Art.65.-(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizaţiei de transport public în regim de taxi sau a
autorizaţiei taxi se comunică în scris, în termen de 15 zile de la data constatării, la autoritatea de autorizare
de către transportatorul autorizat. Odată cu comunicarea, transportatorul trebuie să prezinte la autoritatea de
autorizare:
a)-în cazul pierderii, dovada publicării într-un ziar local a anunţului pierderii;
b)-în cazul deteriorării, documentul deteriorat;
c)-în cazul sustragerii, dovada anunţării furtului autorităţilor competente.
(2) Autoritatea de autorizare va elibera un duplicat al autorizaţiei respective, cu plata tarifului de eliberare a
duplicatului.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(1), pct.a) şi c), transportatorul va da şi o declaraţie pe propria răspundere
prin care se angajează ca, în cazul în care documentul original va reintra în posesia sa, să-l predea de
îndată autorității de autorizare.
Art.66.-Autorizaţiile de transport nu pot fi transferate.Orice transfer efectuat este nul de drept şi determină
retragerea imediată a autorizaţiei.
Art.67.-Prevederile prezentului regulament se completează corespunzător cu dispozițiile Legii nr.38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, și cu
cele ale Normelor metodologice aprobate prin Ordinul nr.356/2007 Președintelui Autorității Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art.68.-Reglementările prezente și viitoare în domeniul transportului de persoane și mărfuri în regim de taxi
şi în regim de închiriere, stabilite/aprobate prin acte cu forță juridică superioară hotărârii consiliului local,
prevalează prevederilor prezentului regulament.
Art.69.-Anexele nr.1, 2, 3 și 4 fac parte integranta din prezentul Regulament
Modelul autorizației de transport este prezentat în anexa nr.1
Modelul autorizației taxi este prezentat în anexa nr.2
Modelul cererii pentru eliberare autorizație taxi este prezentat în anexa nr.3
Modelul ecusonului pentru portiere este prezentat în anexa nr.4
P R I M A R,

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII TAXI,
MANAGER DE TRANSPORT

Fănel George CHIRIȚĂ

Daniel Constantin DEACU

Anexa nr.1 la Regulament
MODEL AUTORIZAȚIE DE TRANSPORT
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
AUTORIZAŢIA NR. _________
PENTRU EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC
DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
Operatorul de transport / taximetrist independent____________________________
număr de ordine în registrul comerţului _________________________________, este abilitat să
efectueze transport în regim taxi persoane şi/sau bunuri în oraşul Ianca.
Autorizaţia este valabilă de la data _______________la data__________________.
Data eliberării ___________________
P R I M A R,

MANAGER DE TRANSPORT,

MENŢIUNI SPECIALE:
 această autorizaţie nu este transmisibilă şi este valabilă doar în original
 falsificarea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii
VIZA,

VIZA,

VIZA,

VIZA,

VALABILĂ PÂNĂ LA VALABILĂ PÂNĂ LA VALABILĂ PÂNĂ LA VALABILĂ PÂNĂ LA
___________________ __________________ _________________ ________________
PRIMAR,

PRIMAR,

PRIMAR,

PRIMAR,

Anexa nr.2 la Regulament
MODELUL AUTORIZAȚIEI TAXI
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
AUTORIZAŢIE TAXI
NR. ______/_________________
_________________________________, posesor al Autorizaţiei nr. ________ pentru
executarea serviciului public de transport persoane/bunuri în regim de taxi în oraşul Ianca,
eliberată pe data de ________________________________ valabilă cu autoturismul/
autovehiculul marca ______________________, nr. circulaţie ________________, începând cu
data de __________ până la data de _____________________.
P R I M A R,

MANAGER DE TRANSPORT,

Date identificare:
 Operator/taximetrist independent: __________________________
 Adresa operatorului _____________________________________
MENŢIUNI SPECIALE:

această autorizaţie nu este transmisibilă şi este valabilă doar în original falsificarea acestei autorizaţii se pedepseşte conform legii

VIZA,
VALABILĂ PÂNĂ LA ____________________

P R I M A R,

MANAGER DE TRANSPORT,

Anexa nr.3 la Regulament

MODEL CERERE ELIBERARE AUTORIZAȚIE TAXI

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul/Subsemnata _________________________ în calitate de
____________________________________________________ reprezentant/ă al/a
___________________________________________________cu sediul/domiciliul în
______________________________________________________________________/
Tel.___________________vă rog să-mi eliberaţi autorizaţiile taxi pentru autoturismul/
autoturismele :

Nr.
crt.

Autovehicul
marca/tipul

Număr de identificare
Serie șasiu/motor

Număr
locuri

Număr de
înmatriculare

Dotare
( EURO)

pentru a desfăşura activitatea de transport public local de persoane/mărfuri în regim de taxi.
Declar pe propria răspundere că actele depuse la dosar corespund cu originalul şi nu
există nici un fel de modificări ale elementelor tehnice privind dotarea autovehiculelor.
Taxa de autorizare _______ lei s-a achitat cu chitanţa/ordinul de plată nr.________
din____________.

Data__________________

Semnătura_______________

DOMNULUI PRIMAR AL ORAȘULUI IANCA

Anexa nr. 4 la Regulament

MODEL ECUSON PORTIERE

ORAȘUL IANCA
AUTORIZAŢIA NR.
XX/XXXXXXX
TAXI
YY-YY-YYY
DATA EXPIRĂRII
ZZ.LL.AAAA

YY-YY-YYY– Numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a eliberat
autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz

ROMÂNIA
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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Anexa nr.2 la H.C.L.nr.82/28.11.2019
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

TAXE
pentru eliberarea,
vizarea,
înlocuirea sau
prelungirea
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
autorizaţiilor de transport şi autorizaţiilor taxi

1

Eliberare şi vizare anuală a autorizaţiei de transport persoane în
regim de taxi (plata se va face anticipat)

150 lei

2

Eliberare autorizaţie taxi

150 lei

3

Viză anuală autorizaţiei taxi

100 lei

4
5
6

Eliberare autorizaţie de transport, ca urmare a modificărilor datelor
înscrise în autorizaţie
Eliberare autorizaţie taxi, ca urmare a înlocuirii autovehiculului
Eliberare duplicat autorizaţie de transport sau autorizaţie taxi,
ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării

50 lei
50 lei
100 lei

P R I M A R,

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII TAXI,
MANAGER DE TRANSPORT

Fănel George CHIRIȚĂ

Daniel Constantin DEACU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

Anexa nr.3 la H.C.L.nr.82/28.11.2019
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
CAIET DE SARCINI
AL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
PE TERITORIUL ORAŞULUI IANCA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

CAP.I.-OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
Art.1.-Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile organizatorice de efectuare a serviciului public de
transport local în regim de taxi, precum și nivelurile de calitate necesare efectuării acestui serviciu în regim
de eficienţă şi siguranţă.
(2) Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi ca documentaţie de referinţă în vederea stabilirii
pentru efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi, indiferent de tipul de gestiune.
(3) Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară efectuării activităţilor de realizare a
serviciului public de transport local în regim de taxi şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.
Art.2.-(1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la
nivelul calitativ, de performanţă şi siguranţă în exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi
stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul efectuării serviciului public de
transport local în regim de taxi.
Art.3.-Terminologia utilizată este cea din regulamentul serviciului public de transport public în regim de taxi.
CAP.II.-CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE
Art.4.-Operatorii serviciului public de transport local în regim de taxi vor asigura:
a)-numărul şi tipul corespunzător de mijloace de transport necesar realizării serviciului public de transport în
regim de taxi şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei, confortul pasagerilor şi protecţia
mediului;
b)-respectarea reglementărilor legale privind omologarea, înmatricularea/înregistrarea şi efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport propuse pentru
efectuarea serviciului;
c)-operațiunile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de
atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activităţi
(autorizarea agentul economic, baza tehnico-materială, personalul utilizat, etc.);
d)-menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a igienei
acestora;
e)-condiţii pentru spălarea, salubrizarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;
f)-spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;
g)-dotări speciale pentru urmărirea şi coordonarea în trafic a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de
depanare;
h)-respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională,
examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concura la siguranţa circulaţiei;
i)-asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;
j)-respectarea indicatorilor de performanţă şi de calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii
serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului public de transport local;
k)-furnizarea către autoritatea de autorizare a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare,
în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului public de transport local în regim de taxi;
l)-realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de soluționare a acestora;
m)-statistica accidentelor;

n)-respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor;
o)-respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea
incendiilor;
p)-planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât să fie asigurat în fiecare zi numărul de vehicule
necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de circulaţie.
CAP.III.-SISTEMUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
Art.5.-Transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, serviciul public de
transport local în regim de taxi, pe raza teritorial-administrativă a oraşului Ianca.
Art.6.-În vederea realizării unui sistem de transport public local în regim de taxi pe raza teritorialadministrativă a oraşului Ianca, care să asigure deplasarea clienţilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei
rutiere, pietonale şi confort, transportatorul autorizat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a)-să asigure dotările specifice (ecusoane, caseta, etc.), afişarea tuturor însemnelor şi înscrisurilor exterioare
fiecărei categorii de transport. Elementele de informare menţionate anterior vor fi iluminate corespunzător pe
timp de noapte sau vor conţine elemente care pot asigura vizibilitatea şi în condiţii defavorabile;
b)-în interiorul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului călător prin mijloace vizuale;
c)-să asigure afișarea în interiorul mijlocului de transport a ecusonului cu numele conducătorului auto, a
obligaţiilor clientului şi a altor informaţii de utilitate publică privind transportul, stabilite de autoritatea de
autorizare;
d)-să emită bonuri fiscale cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e)-să utilizeze lista de tarife vizată de către autoritatea de autorizare;
f)-să asigure clienţii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;
g)-să asigure continuitatea cursei, prin punerea la dispoziţie a unui alt mijloc de transport taxi;
h)-să asigure zilnic şi ori de câte ori este nevoie salubrizarea, spălarea şi dezinfectarea mijloacelor de
transport;
i)-să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de siguranţă şi confort;
j)-mijloacele de transport să fie echipate cu instalaţie de încălzire/condiţionare a aerului în stare de
funcţionare;
k)-mijloacele de transport să aibă un aspect estetic corespunzător;
l)-pe părţile exterioare ale mijlocului de transport, limitată estetic şi dimensional conform avizului autorităţii
competente, va fi inscripționată denumirea dispeceratului taxi;
m)-mijloacele de transport sa aibă inspecţia tehnică periodică sau, după caz, revizia tehnică periodică
efectuată la termen;
n)-mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului;
o)-să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfășurate în cadrul serviciului contractat;
p)-alte condiţii specifice stabilite de Primăria oraşului Ianca.
Art.7.-Caietul de sarcini al autorizaţiei de transport pentru executarea serviciului public de transport local în
regim de taxi:
a)-transportatorul autorizat are obligaţia să respecte reglementările şi normativele legale în vigoare;
b)-administratorul transportatorului autorizat, împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport local în regim de taxi, răspund de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a
vehiculelor aflate în administrarea societății;
c)-persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport local în regim de taxi
răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării serviciului public de transport local în regim de taxi,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu caietul de sarcini specific;
d)-transportatorul autorizat are obligaţia:
►să păstreze autorizaţia de transport local în regim de taxi la sediu şi să înștiințeze pentru luare în evidenţă
autoritatea de autorizare în cazul în care își desfăşoară activitatea şi pe raza unei alte localități;
►să comunice autorităţii de autorizare orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii
autorizaţiei, în termen de 5 zile de la apariția acesteia;
►să comunice de îndată autorităţii de autorizare încetarea activităţii din inițiativa proprie;
►să comunice autorităţii de autorizare, în termen de 5 zile, pierderea, sustragerea sau deteriorarea
autorizației;
►să reînnoiască autorizaţia de transport local în regim de taxi în primul trimestru al anului pentru care se
solicită vizarea.

e)-la solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport taxi - administrator sau
persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport local în regim de taxi - este
obligat să pună la dispoziția acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfășura activitatea de
transport local în regim de taxi, documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări
în vigoare, precum şi actele de identitate personale.
f)-documentele pe care operatorul de transport taxi trebuie să le dețină la sediu sunt:
►asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în
sarcina transportatorului;
►cărțile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deținute în proprietate, respectiv în copie
autentificată pentru cele deținute în baza unui contract de leasing;
►contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea taxi;
►evidenţă avizelor medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi
efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;
►evidența privind instruirea personalului pe linia siguranței rutiere;
►evidența accidentelor grave de circulaţie şi modul de tratare a acestora;
►toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de
transport, a autorizaţiilor taxi şi a delegării gestiunii, după caz;
►documente din care să rezulte proveniența legală a aparatelor de taxat aprobate şi verificate de către
Biroul Român de Metrologie Legală;
►documente din care să rezulte proveniența legală a stațiilor radio de emisie-recepție;
►documente din care să rezulte calitatea de angajat a conducătorilor auto şi a persoanei desemnate să
conducă permanent şi efectiv activitatea de transport local în regim de taxi;
►fișele cu instruirea personalului privind securitatea muncii şi PSI (în original);
►caietul de comenzi/reclamații sau evidenţa acestuia pe suport magnetic, precum şi formularele specifice
fiecărei categorii de transport pentru anul în curs şi anul precedent;
►evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;
►documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în regim de
taxi;
►cazierul de conduită profesională;
►alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare sau stabilite de autoritatea de autorizare.
g)-obligaţiile operatorului de transport taxi privind conducătorii auto:
►să asigure conducători auto apți din punct de vedere medical şi psihologic;
►să asigure conducători auto deținători ai certificatului de pregătire profesională valabil şi care corespund
standardului ocupațional al taximetristului;
►să asigure instruirea conducătorilor auto pe linia respectării normelor de protecţia muncii şi PSI, precum
şi pe linia siguranței rutiere;
►să asigure instruirea conducătorilor auto în privința obligaţiilor ce le revin la efectuarea transportului local
în regim de taxi.
Art.8.-Caietul de sarcini al autorizaţiei de taxi:
a)-taximetristul independent are obligaţia de a respecta reglementările şi normativele legale în vigoare;
b)-taximetristul independent răspunde de asigurarea stării tehnice corespunzătoare a autovehiculului propriu;
c)-taximetristul independent are obligaţia de a se instrui în vederea efectuării operațiunilor de transport local
în regim de taxi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu caietul de sarcini specific;
d)-taximetristul independent are obligaţia:
►să păstreze autorizaţia taxi la domiciliu;
►să comunice autorităţii de autorizare orice modificare față de documentele care au stat la baza atribuirii
autorizaţiei, în termen de 5 zile de la apariția acesteia;
►să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorităţii de autorizare care a eliberat autorizaţia de transport
local în regim de taxi încetarea activităţii din propria inițiativă;
►să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorităţii de autorizare care a eliberat autorizaţia de transport
local în regim de taxi pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia;
►să reînnoiască autorizaţia de transport local în regim de taxi la expirarea perioadei de valabilitate şi să
solicite cu cel puțin 30 zile înainte aplicarea vizelor;
e)-la solicitarea organelor de control abilitate, taximetristul independent este obligat să pună la dispoziția
acestora toate documentele care atestă dreptul de a desfășura activitatea de transport local în regim de taxi,
documentele prevăzute în prezentul caiet de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum şi actele de
identitate personale;

f)-documentele pe care taximetristul independent trebuie să le dețină la domiciliu sunt:
►polița de asigurare pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad
în sarcina acestuia;
►fișa de instruire privind protecţia muncii şi PSI (în original);
►evidenţa avizelor medicale şi psihologice valabile ale acestuia;
►evidenţa accidentelor grave de circulaţie şi modul de tratare a acestora;
►documente din care să rezulte că deține vehiculul în proprietate sau în leasing;
►cartea de identitate a autovehiculului;
►talonul-anexa la certificatul de înmatriculare cu viza inspecției tehnice periodice pentru autovehicul (în
copie);
►autorizaţia taxi pentru autovehiculul din administrare;
►documente din care să rezulte proveniența legală a aparatului de taxat aprobat şi verificat de către Biroul
Român de Metrologie Legală;
►documente din care să rezulte proveniența legală a stației radio de emisie-recepție;
►documente din care să rezulte că are asigurată activitatea de dispecerat (contract de prestări de servicii
cu deținătorii de autorizaţie de dispecerat taxi);
►contractul de leasing pentru autovehiculele utilizate şi acordul firmei pentru activitatea taxi;
►evidenţa instruirii pe linia siguranței rutiere;
►toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de
transport, a autorizaţiilor taxi şi a delegării gestiunii, după caz;
►documentele de fundamentare a tarifelor practicate în serviciul public de transport persoane în regim de
taxi;
►cazierul de conduită profesională;
►alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare sau stabilite de autorizarea de autorizare.
CAP.IV.-STABILIREA, AJUSTAREA SAU MODIFICAREA TARIFELOR DE DISTANŢĂ MAXIMALE
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
Art.9.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se stabilesc pe baza unei fundamentări realizate de către transportatorul autorizat, eventual cu consultarea
asociațiilor profesionale reprezentative, fiind aprobate prin hotărârea consiliului local.
Art.10.-Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane
în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de
întreţinere-reparații şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte
elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr.1 la normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi aprobate
prin Ordinul nr.243/2007 al Președintelui ANRSC.
Art.11.-(1)Stabilirea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu Tsimplu (lei), prin modul de calcul normal "S":
Tsimplu =Tp + (Td x P)+ (T stat/oră x ts), unde: Tp - tariful de pornire (lei); Td - tariful de distanţă (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km); Tstat/oră - tariful de staționare (orar) - (lei/oră);
Tstat/oră = 10 x Td; ts - timpul consumat în staționare la dispoziția clientului;

b)-tariful de pornire este egal cu tariful de distanţă Tp (lei);
Tp = Td, unde: Tp - tariful de pornire (lei);

c)-tariful de staționare Tstat/oră (lei/oră):

Tstat/oră = 10 x Td, unde: Td - tariful de distanţă (lei/km);

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi Tdzi max (lei/km):

T dzi max = Vd / P.M.Z., unde: T dzi max - tariful de distanţă maximal pe timp de zi - (lei/km);
Vd - valoarea programată a activităţii de deplasare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane
în regim de taxi pe zi (lei/zi), care include şi media profitului rezonabil;
P.M.Z. - kilometri efectuați în medie într-o zi - ( km);

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte (Tdnoapte max) se determină în corelare cu tariful de distanţă
maximal de zi, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă
maximal de zi, dar nu inferior acestuia, conform relației:
T dzi max < T dnoapte max <= 1,5 x T dzi max
(2) Stabilirea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:

a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianții se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preturi de achiziţie;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienței economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizațiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.12.-(1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la transportator sau de la asociațiile profesionale
reprezentative, prin hotărârea consiliului local, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum fată de nivelul
existent la data precedentei ajustări.
(2) Nivelul tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină pe baza analizei situației economico-financiare a transportatorului, precum şi a influențelor
reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.
Art.13.-(1) Ajustarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu ajustat Simplu 1 (lei) prin modul de calcul normal «S»:
Tsimplu1 = Tp1 +(Td1 x P)+(Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 -tariful de pornire ajustat (lei),Td1 -tariful de distanţă ajustat (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) ajustat - (lei/oră);
Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.

b)-tariful de pornire ajustat este egal cu tariful de distanţă ajustat T p1 (lei);
Tp1 =Td1, unde: Tp1 - tariful de pornire ajustat (lei).

c)-tariful de staţionare ajustat:

Tstat/oră1 (lei/oră): Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde: Td1 - tariful de distanţă ajustat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat Tdzi max1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + t dzi max, unde:
Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat - lei/km;
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - lei/km;
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri:
t dzi max = ( ct +
ct x r%) / P.M.Z.
unde:
ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), în cazul ajustării P.M.Z. este egal cu cel luat în calcul la
determinarea tarifului în vigoare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte ajustat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu tariful
de distanţă maximal de zi ajustat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din
tariful de distanţă maximal de zi ajustat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei: Tdzi max1 < Tdnoapte max1 <= 1,5 x
T dzi max1

(2) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima
avizare;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se
în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.14.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se pot modifica prin hotărârea consiliului local pe baza cererii primite de la transportator sau de la asociaţiile
profesionale reprezentative, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de
exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de
influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.

Art.15.-(1) Modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu modificat Tsimplu1 (lei), prin modul de calcul normal "S":
Tsimplu1 =Tp1 +(td1 x P) + (Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei);
Td1 - tariful de distanţă modificat (lei/km); P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) modificat - (lei/oră);Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului;

b)-tariful de pornire modificat este egal cu tariful de distanţă modificat T p1 (lei);
Tp1 = Td1, unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei).

c)-tariful de staţionare modificat Tstat/oră1 (lei/oră):

Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde:Td1 = tariful de distanţă modificat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat T dzimax1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + tdzi max, unde:Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat - (lei/km)
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - (lei/km);
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri;
t dzi max = [( CM +
TIA +
CMV) + ( CM +
TIA +
CMV) x r%] / P.M.Z. , unde:
CM - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
TIA - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
CMV - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), calculaţi pentru perioada trecută de la ultima modificare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte modificat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu tariful
de distanţă maximal de zi modificat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50%
din tariful de distanţă maximal de zi modificat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:
Tdzi max1 < Tdnoapte max1 <= 1,5 x Tdzi max1

(2)-Modificarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât
cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor
de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.

P R I M A R,

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII TAXI,
MANAGER DE TRANSPORT

Fănel George CHIRIȚĂ

Daniel Constantin DEACU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
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Anexa nr.4 la H.C.L.nr.82/28.11.2019
COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI
PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE TAXI
CAP.I.-PĂRŢILE CONTRACTANTE
IANCA
ORAŞUL IANCA, având sediul PRIMĂRIA
în Ianca, str.CaleaORAŞULUI
Brăilei nr.27, judeţul
Brăila, telefon/fax: 0239/668178, Cod
de Identificare Fiscală 4874631, cont trezorerie RO38TREZ....................................., deschis la Trezoreria
Ianca, reprezentată prin Primar Fănel George CHIRIȚĂ, în calitate de autoritate de autorizare, pe de o parte
și
Transportatorul autorizat ........................................................... cu sediul/domiciliul în orașul Ianca,
str./sat.................................................., nr........bl.........sc.......et........ap....... , judeţul Brăila, înregistrat la
Registrul Comerţului sub nr. ..................../......................, având contul........................................, deschis
la.....................................,CUI..........................., reprezentat legal prin .................................., pe de altă parte,
În temeiul:
a)-Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările și completările
ulterioare;
b)-Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003, aprobate prin Ordinul ministrului
internelor şi reformei administrative nr.356/2007;
c)-Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările și completările ulterioare;
d)-Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilități
Publice nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în
domeniul serviciilor de transport public local;
e)-Ordinului nr.972/2007 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru
efectuarea transportului public local şi al Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
f)-Regulamentului privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere pe teritoriul administrativ al
oraşului Ianca;
s-a încheiat prezentul contract:
CAP.II.-OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.-Obiectul contractului îl constituie delegarea de gestiune a serviciului de transport public local în regim
de taxi pe teritoriul oraşului Ianca, conform autorizaţiei de transport nr ... . .pentru un număr de
.........autorizaţii taxi (sau listă anexa nr.1 la prezentul contract, după caz, în funcție de numărul lor).
Art.2.-Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit
strategiei şi programului autorităţii administraţiei publice locale privind serviciile publice şi cerințele referitoare
la siguranţa, igiena, sănătatea şi protecţia mediului.
Art.3.-Obiectivele autorității de autorizare:
a)-dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţă serviciului public de transport local în regim de taxi, în scopul
asigurării mobilității populației în funcţie de necesitățile acesteia şi de dezvoltarea economică a oraşului;
b)-pe baza studiilor de mobilitate a populației stabileşte structura şi criteriile minime de funcţionare a
serviciului în funcţie de dezvoltarea economică a oraşului Ianca, în concordanță cu cererile de transport;
c)-păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului public de
transport local în regim de taxi;
d)-organizează, reglementează, controlează şi monitorizează permanent serviciul public de transport local
în regim de taxi, în conformitate cu reglementările în vigoare;
e)-asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local în regim de taxi, în conformitate cu
reglementările urbanistice în vigoare;
f)-asigură executarea unor servicii de transport suportabile în ceea ce privește tariful de transport;

g)-pe baza studiilor de specialitate asigură echilibrul între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi
calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciului, precum şi prin continuitatea serviciului public
de transport local în regim de taxi.
CAP.III.-DURATA CONTRACTULUI
Art.4.-(1) Durata prezentului contract este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiei de transport
şi a autorizaţiilor taxi, dar nu mai mult de 5 ani.
(2) Contractul poate fi prelungit la cerere, o singura dată, pentru 5 ani, pentru același transportator autorizat,
cu condiția deținerii în continuare a unor autorizaţii taxi obținute, prin îndeplinirea tuturor cerinţelor legii privind
prima atribuire.
(3) La expirarea duratei contractului de delegare a serviciului va avea loc o departajare conform
regulamentului privind procedura de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de
taxi şi a autorizaţiilor taxi pe raza administrativ-teritorială a oraşului Ianca;
(4) După aplicarea criteriilor de departajare, transportatorului autorizat, dacă îndeplineşte condiţiile legale, i
se poate prelungi contractul;
(5) Dacă pe parcursul derulării contractului transportatorul autorizat obține alte autorizaţii taxi acestea vor fi
incluse în contract prin act adițional, nemodificându-se durata contractului;
CAP.IV.-PREVEDERI FINANCIARE
Art.5.-Pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi, în
conformitate cu prevederile art.1, transportatorul autorizat datorează anual oraşului Ianca, independent de
taxele de eliberare și vizare a autorizației taxi, o redevență în sumă de 365 lei pentru fiecare autorizație taxi,
proporțional cu numărul de zile de activitate.
Art.6.-Cuantumul redevenţei va fi actualizat anual, odată cu aprobarea impozitelor și taxelor locale, și se
aplică pentru anul următor.
Art.7.-(1) Redevența se plătește în două rate egale, la termenele prevăzute de Codul fiscal pentru plata
impozitului pe mijloacele de transport.
(2) Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări/penalități de întârziere potrivit prevederilor
legale pentru impozitele și taxele locale.
Art.8.-Dacă întârzierea plății este mai mare de 3 luni față de termenul scadent şi dacă în această perioadă
nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părţi, autoritatea de autorizare poate
iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului, cu notificarea transportatorului autorizat.
CAP.V.-DREPTURILE PĂRŢILOR
Secţiunea 1.-Drepturile transportatorului autorizat
Art.9.-Transportatorul autorizat are următoarele drepturi:
a)-să încaseze tarifele aferente transportului în regim de taxi prestat;
b)- să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport în regim de taxi;
c)-să actualizeze tarifele aferente transportului în regim de taxi, în raport cu rata inflației;
d)-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către autoritatea de autorizare, se poate adresa instanței
competente;
e)-să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activitățile de transport în regim de taxi desfăşurate pe drumul
public .
Secţiunea 2.-Drepturile autorității de autorizare
Art.10.-Autoritatea de autorizare are următoarele drepturi:
a)-în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de delegare a gestiunii;
b)-să verifice din punct de vedere al conformității lista tarifelor pe timp de zi şi pe timp de noapte propuse și
practicate de transportator;
c)-să convoace pentru audieri transportatorul în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor
deficiențe apărute în executarea serviciului, precum şi în vederea concilierii divergențelor apărute în relația
cu utilizatorii;
d)-să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local în regim de
taxi;
e)-să sancționeze transportatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanţă,
eficientă şi calitate la care s-au obligat prin prezentul contract şi caietul de sarcini şi nu asigură continuitatea
serviciului;

f)-să păstreze pe durata derulării prezentului contract, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin potrivit legii,
prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului şi a
sistemului de transport public local în regim de taxi, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla modul
de desfăşurare a serviciului cu privire la:
1.-respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de transportator, inclusiv în relația cu
utilizatorii;
2.-derularea ritmică a serviciului, respectarea programului de lucru;
3.-calitatea serviciului prestat;
4.-controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport în regim de taxi;
5.-constatarea şi sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la serviciul de transport public
local în regim de taxi.
CAP.VI.-OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Secţiunea 1.-Obligaţiile transportatorului autorizat
Art.11.-Transportatorul autorizat este obligat:
a)-să efectueze transportul public local de persoane în regim de taxi in conformitate cu prezentul contract, a
caietului de sarcini și a regulamentului de organizare şi desfășurare a activităţii de transport în regim taxi, în
condiţii de calitate, confort, siguranţă şi eficienţă;
b)-să fundamenteze şi să supună avizării pentru conformitate tarifele care vor fi utilizate în activitatea de
transport public local în regim de taxi;
c)-să asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent şi evidenţa integrală a încasărilor zilnice pe bază
bonuri fiscale;
d)-să nu subcontracteze activități şi/sau bunuri care fac obiectul delegării serviciului de transport în regim de
taxi;
e)-să plătească redevenţa pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului la valoarea prevăzută şi la
termenele stabilite în prezentul contract;
f)-să nu mărească artificial costurile de operare;
g)-să pună la dispoziția utilizatorilor mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia
în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
h)-să efectueze întreținerea și reparațiile curente şi accidentale care se impun, conform programelor de
întreţinere, reparații, dotări şi investiţii;
i)-să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum şi
asigurarea persoanelor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislaţiei în vigoare privind asigurările;
j)-să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
k)-să asigure accesul organelor de control ale autorităților abilitate la informaţiile privind executarea
serviciului delegat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport;
l)-să utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfârșitul fiecărei curse;
m)-să nu dețină în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat/nefiscalizat;
n)-să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare sau din hotărârile Consiliului Local
ale oraşului Ianca;
o)-să asigure afişarea în interiorul taxiului a ecusonului cu numele conducătorului auto și să respecte
locul/locurile de parcare declarat/e;
p)-să angajeze ca taximetriști numai conducători auto care dețin certificat de atestare profesională;
r)-să respecte sarcinile asumate potrivit prezentului contract și să dețină la sediul social documentele
prevăzute de lege;
s)-să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
ș)-să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăşi 48 de ore săptămânal sau 12 ore/zi;
t)-să nu încredințeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi pentru a realiza serviciul de transport
contractat altui taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică;
ț)-să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societății orice informație referitoare la întreruperea
executării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului;
u)-să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente;
v)-să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport
desfășurată;
w)-să anunțe autoritatea de autorizare despre orice modificare a condiţiilor de acordare a autorizaţiilor, în
termen de maxim 10 de zile de la apariția acesteia;

Art.12-Transportatorul autorizat va finanța lucrările de întreţinere, reparații, modernizare sau înlocuire a
mijloacelor de transport, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.
Art.13.-În cazul înlocuirii unui autovehicul autorizat cu un altul deținut în aceleași condiţii, acesta din urmă
va trebui să îndeplinească cel puțin aceleași condiţii ca şi cel înlocuit, înlocuirea efectuându-se, obligatoriu
într-o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data efectuării agreării taxi de către Registrul Auto
Român.
Secţiunea 2.-Obligaţiile autorității de autorizare
Art.14.-Autoritatea de autorizare are următoarele obligații:
a)-să furnizeze, la cererea părților interesate, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract;
b)-să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract;
c)-să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale
transportatorului autorizat;
d)-să medieze, pe baza competențelor şi a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri, etc, care
apar între transportatorul autorizat şi beneficiarii serviciului contractat, precum şi să intervină în soluționarea
situațiilor conflictuale apărute în relația cu sindicatele, în condiţiile în care transportatorul solicită acest lucru;
e)-să aprobe tarifele maximale pentru transportul în regim de taxi;
f)-să nu îl tulbure pe transportatorul autorizat in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
g)-să propună pentru aprobare Consiliului Local strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung a serviciului
de transport în regim de taxi şi programele de investiţii corespunzătoare acestui scop;
h)-să intervină ferm în cazurile de concurență neloială care perturbă desfășurarea activităţii transportatorului
autorizat;
i)-să nu modifice in mod unilateral contractul, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;
j)-să păstreze confidențialitatea datelor şi informaţiilor economico-financiare, altele decât cele publice, cu
privire la activitatea transportatorului;
k)-să asigure starea corespunzătoare a locurilor de aşteptare a clienţilor, semnalizarea rutieră şi iluminarea
acestora;
l)-să notifice transportatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau
intereselor sale.
CAP.VII.-RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ ŞI FORŢA MAJORĂ
Art.15.-(1) Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.
(2) În cazul în care una dintre părţi nu își îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract, invocând
forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariția
motivului invocat, începutul şi sfârșitul cazului de forță majoră.
Art.16.-Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna
dintre părţi penalizări sau compensații. Perioada de executare a contractului va fi prelungită cu perioada
pentru care a fost invocată şi acceptată forța majoră.
CAP.VIII.-CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
Art.17.-Transportatorul autorizat se obligă ca pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune
delegată a serviciului să respecte legislaţia, reglementările, precum şi hotărârile Consiliului Local al oraşului
Ianca privind protecţia mediului.
CAP.IX.-ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ
Art.18.-Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a)-la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu au convenit în scris prelungirea acestuia;
b)-în cazul denunțării unilaterale justificate a contractului, cu obligaţia notificării prealabile cu 90 de zile;
c)-în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către transportatorul autorizat, prin reziliere unilaterală
de către autoritatea de autorizare;
d)-în cazuri de forță majoră;
e)-în cazul retragerii autorizaţiei de transport și a autorizaţiilor taxi ale transportatorului;
f)-în cazul în care transportatorul autorizat încheie cu terțe persoane contracte de subdelegare a serviciului
de transport în regim de taxi;
CAP.X.-LITIGII
Art.19.-Părţile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor
rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată.

Art.20.-Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila se vor soluționa în cadrul instanțelor
judecătorești române competente, potrivit legii.
CAP.XI.-ALTE CLAUZE
Art.21.-Unui transportator autorizat care deține un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu
terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv.
Art.22.-Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator
economic sau transportator autorizat nu este admisă decât în cazul în care acest operator sau transportator
autorizat este rezultatul divizării sau fuzionării titularului contractului de a trebuire în gestiune, persoană
juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obțină, în condiţiile legii, autorizaţia de transport pentru a
deveni transportator autorizat.
Art.23.-Lista cu autorizațiile taxi deținute face parte integrantă din prezentul contract.
CAP.XII.-STABILIREA, AJUSTAREA SAU MODIFICAREA TARIFELOR DE DISTANŢĂ MAXIMALE
PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI
Art.24.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se stabilesc pe baza unei fundamentări realizate de către transportatorul autorizat, eventual cu consultarea
asociațiilor profesionale reprezentative, fiind aprobate prin hotărârea consiliului local.
Art.25.-Fundamentarea tarifelor de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane
în regim de taxi se face, pe baza consumurilor normate de combustibili, de lubrifianți, a cheltuielilor de
întreţinere-reparații şi cu piesele de schimb, a cheltuielilor cu munca vie, precum şi pe baza celorlalte
elemente de cheltuieli prevăzute în anexa nr.1 la normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare
a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi aprobate
prin Ordinul nr.243/2007 al Președintelui ANRSC.
Art.26.-(1)Stabilirea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu Tsimplu (lei), prin modul de calcul normal "S":
Tsimplu =Tp + (Td x P)+ (T stat/oră x ts), unde: Tp - tariful de pornire (lei); Td - tariful de distanţă (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km); Tstat/oră - tariful de staționare (orar) - (lei/oră);
Tstat/oră = 10 x Td; ts - timpul consumat în staționare la dispoziția clientului;

b)-tariful de pornire este egal cu tariful de distanţă Tp (lei);
Tp = Td, unde: Tp - tariful de pornire (lei);

c)-tariful de staționare Tstat/oră (lei/oră):

Tstat/oră = 10 x Td, unde: Td - tariful de distanţă (lei/km);

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi Tdzi max (lei/km):

T dzi max = Vd / P.M.Z., unde: T dzi max - tariful de distanţă maximal pe timp de zi - (lei/km);
Vd - valoarea programată a activităţii de deplasare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane
în regim de taxi pe zi (lei/zi), care include şi media profitului rezonabil;
P.M.Z. - kilometri efectuați în medie într-o zi - ( km);

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte (Tdnoapte max) se determină în corelare cu tariful de distanţă
maximal de zi, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din tariful de distanţă
maximal de zi, dar nu inferior acestuia, conform relației:
T dzi max < T dnoapte max <= 1,5 x T dzi max
(2) Stabilirea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianții se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreținerea - reparațiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preturi de achiziţie;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienței economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizațiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.27.-(1) Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se pot ajusta periodic pe baza cererilor primite de la transportator sau de la asociațiile profesionale
reprezentative, prin hotărârea consiliului local, în baza creșterii indicelui prețurilor de consum fată de nivelul
existent la data precedentei ajustări.

(2) Nivelul tarifului de distanţă maximal pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină pe baza analizei situației economico-financiare a transportatorului, precum şi a influențelor
reale primite în costuri, determinate de evoluția prețurilor pe economie.
Art.28.-(1) Ajustarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu ajustat Simplu 1 (lei) prin modul de calcul normal «S»:
Tsimplu1 = Tp1 +(Td1 x P)+(Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 -tariful de pornire ajustat (lei),Td1 -tariful de distanţă ajustat (lei/km);
P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) ajustat - (lei/oră);
Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului.

b)-tariful de pornire ajustat este egal cu tariful de distanţă ajustat T p1 (lei);
Tp1 =Td1, unde: Tp1 - tariful de pornire ajustat (lei).

c)-tariful de staţionare ajustat:

Tstat/oră1 (lei/oră): Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde: Td1 - tariful de distanţă ajustat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat Tdzi max1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + t dzi max, unde:
Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi ajustat - lei/km;
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - lei/km;
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri:
t dzi max = ( ct +
ct x r%) / P.M.Z.
unde:
ct - creşterea cheltuielilor totale determinate de influenţele reale primite în costuri;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), în cazul ajustării P.M.Z. este egal cu cel luat în calcul la
determinarea tarifului în vigoare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte ajustat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu tariful
de distanţă maximal de zi ajustat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50% din
tariful de distanţă maximal de zi ajustat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei: Tdzi max1 < Tdnoapte max1 <= 1,5 x
T dzi max1

(2) Ajustarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima
avizare;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere cele mai mici costuri de contractare servicii şi preţuri de achiziţie, luându-se
în calcul influenţa indicelui preţurilor de consum de la ultima avizare;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.29.-Tarifele de distanţă maximale pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi
se pot modifica prin hotărârea consiliului local pe baza cererii primite de la transportator sau de la asociaţiile
profesionale reprezentative, în cazurile care conduc la modificarea majoră a costurilor ori condiţiilor de
exploatare, care determină modificarea cheltuielilor cu o influenţă mai mare decât cea determinată de
influenţa indicelui preţurilor de consum, pe o perioadă de 3 luni consecutive.
Art.30.-(1) Modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport local de persoane în regim de taxi se face
potrivit formulelor:
a)-aplicarea tarifului simplu modificat Tsimplu1 (lei), prin modul de calcul normal "S":
Tsimplu1 =Tp1 +(td1 x P) + (Tstat/oră1 x ts), unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei);
Td1 - tariful de distanţă modificat (lei/km); P - parcursul în kilometri pentru transportul respectiv (km);
Tstat/oră1 - tariful de staţionare (orar) modificat - (lei/oră);Tstat/oră1 = 10 x Td1;
ts - timpul consumat în staţionare la dispoziţia clientului;

b)-tariful de pornire modificat este egal cu tariful de distanţă modificat T p1 (lei);
Tp1 = Td1, unde:Tp1 - tariful de pornire modificat (lei).

c)-tariful de staţionare modificat Tstat/oră1 (lei/oră):

Tstat/oră1 = 10 x Td1, unde:Td1 = tariful de distanţă modificat - (lei/km).

d)-tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat T dzimax1 (lei/km):

Tdzi max1 = Tdzi max0 + tdzi max, unde:Tdzi max1 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi modificat - (lei/km)
Tdzi max0 - tariful de distanţă maximal pe timp de zi actual - (lei/km);
t dzi max - creşterea tarifului de distanţă maximal determinată de influenţele reale primite în costuri;
t dzi max = [( CM +
TIA +
CMV) + ( CM +
TIA +
CMV) x r%] / P.M.Z. , unde:
CM - creşterea cheltuielilor materiale ca urmare a influenţelor reale primite în costuri;
TIA - creşterea cheltuielilor cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe;
CMV - creşterea cheltuielilor cu munca vie;
r% - cota de profit rezonabilă propusă de către transportatorii autorizaţi;
P.M.Z. - kilometri efectuaţi în medie într-o zi - (km), calculaţi pentru perioada trecută de la ultima modificare;

e)-tariful de distanţă maximal pe timp de noapte modificat (Tdnoapte max1) se determină în corelare cu tariful
de distanţă maximal de zi modificat, în condiţiile în care acesta nu poate fi mai mare decât cu până la 50%
din tariful de distanţă maximal de zi modificat, dar nu inferior acestuia, conform relaţiei:
Tdzi max1 < Tdnoapte max1 <= 1,5 x Tdzi max1

(2)-Modificarea tarifelor de distanţă maximale la serviciul public de transport local de persoane în regim de
taxi se determină avându-se în vedere următoarele cheltuieli:
a)-cheltuielile cu combustibilii şi lubrifianţii se determină avându-se în vedere preţurile de achiziţie în vigoare
şi consumurile normate standard, luându-se în calcul modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât
cea a indicelui preţurilor de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
b)-cheltuielile cu amortizarea se determină respectându-se reglementările legale în vigoare;
c)-cheltuielile cu întreţinerea - reparaţiile - piesele de schimb, anvelopele, acumulatori şi alte cheltuieli se
determină avându-se în vedere modificarea acestora cu o influenţă mai mare decât cea a indicelui preţurilor
de consum pe o perioadă de 3 luni consecutive;
d)-cheltuielile cu munca vie se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelată cu principiul
eficienţei economice;
e)-cheltuielile cu impozitele, autorizaţiile şi alte taxe se determină potrivit prevederilor legale în vigoare.
CAP.XIII.-DISPOZIŢII FINALE
Art.31.-(1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părţi.
(2) Autoritatea de autorizare poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai din
cauze justificate de interesul public local, județean sau național, cu notificarea prealabilă a transportatorului.
(3) Caietul de sarcini şi anexele (lista autorizaţiilor taxi deținute, fișa de fundamentare a tarifului) care fac
parte integrantă din contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, pot fi revizuite anual cu acordul
ambelor părţi.
Art.32.-Prezentul contract de atribuire în gestiune delegă reprezintă voința pârților.
Art.33.-(1) Prezentul contract are ca anexe următoarele:
a)-Lista cu autorizațiile taxi deținute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de valabilitate a
acestora, anexa nr.1;
b)-Caietul de sarcini al serviciului, Anexa nr. 2;
(2) Comunicări:
a)-limba care guvernează contractul este limba română.
b)-orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în
scris, la adresele stabilite în prezentul contract.
Art.34.-Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale și intră în vigoare începând cu data de
..........................
AUTORITATEA DE AUTORIZARE,
P R I M A R,
MANAGER TRANSPORT
Fănel George CHIRIȚĂ Daniel Constantin DEACU

TRANSPORTATOR AUTORIZAT

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRĂILA
PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

Nr.18191/25.10.2019
CĂTRE,

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA

DOMNUL ANTONESCU VASILICĂ ALIN
ORAȘUL IANCA, STR. NICOLAE ONCESCU, BLOC B4, AP.6, JUDEȚUL BRĂILA

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

În referire la cererea dumneavoastră nr.18191/01.10.2019, prin care ați solicitat
eliberarea licenței de transport în regim de taxi, vă comunicăm punctual următoarele:
►În primul rând trebuie să vă spunem că activitatea de transport în regim de taxi este
reglementată prin Legea nr.38/2003 și Normele metodologice aprobate prin Ordinul nr.356/
2007 al Ministrului Internelor și Reformei Administrative;
►Conform acestor acte normative, autorizaţia de transport în regim de taxi se
eliberează de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei orașului Ianca, pe baza
următoarelor documente:
a)-cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
b)-copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator;
c)-dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv copie de pe atestatul
profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
d)-dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
1.-certificatul de cazier judiciar al conducătorului auto din care să rezulte că acesta nu a fost
condamnat pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind
traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale,
infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi
integrităţii fizice și infracţiuni contra patrimoniului;
2.-declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat
servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi
motivul acestora;
e)-dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
1.-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare
pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi,
spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
2.-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea
financiară de a 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, precizând
care sunt criteriile de departajare stabilite la art. 142 alin. (6) din Legea nr.38/2003 pe care
le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

►Dumneavoastră vă veți preocupa de obținerea acestor documente, însă problema
care va întârzia oarecum începerea activităţii este aceea că, pentru a fi în măsură să
emitem autorizație de transport în regim de taxi, va trebui să obținem la rândul nostru
licențierea/autorizarea/acreditarea unui compartiment de specialitate în cadrul Primăriei de
la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
iar asta presupune îndeplinirea unor activități specifice, printre care și pregătirea
profesională a unor funcționari publici, întocmirea și aprobarea procedurilor/regulamentelor
locale, așa cum prevăd actele normative amintite mai sus.
►Este prima solicitare serioasă de acest gen cu care ne confruntăm, au mai fost unele
tentative în anii trecuți dar au renunțat imediat și nu am mai organizat compartimentul de
specialitate, pentru că aceasta presupune unele cheltuieli consistente pe care trebuie să le
facem, iar dacă se renunță după aceea la activitatea de transport în regim de taxi ca fiind
nerentabilă, sau din alte motive, vom fi în situația să facem în zadar acele cheltuieli și să
disponibilizăm personalul recrutat și format special pentru această activitate!
►Ca o concluzie finală, la această dată vă putem spune că vom demara totuși
procedurile de acreditare/autorizare/licențiere a unui compartiment de specialitate din cadrul
Primăriei, după care vom întocmi Regulamentele și Procedurile locale și le vom supune
aprobării Consiliului Local, probabil până la sfârșitul acestui an, dacă la nivelul Autorității
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nu vom
întâmpina probleme și nu vor fi cerințe la acreditare pe care să nu le putem îndeplini în
acest orizont de timp.
►Nu putem spune că am fost luați prin surprindere de această solicitare a
dumneavoastră, dar ușurința cu care s-a renunțat în trecut la această activitate de către alți
doritori, ne-a creat o stare de incertitudine și de aceea nu ne-am organizat în timp astfel
încât să fim găsiți pregătiți de o eventuală intenție serioasă de această natură.
În tot cazul, noi vă încurajăm să nu renunțați la ideea înființării acestei activități,
inexistente acum dar care nu trebuie să lipsească dintr-o localitate cu rang de oraș, iar noi
suntem chiar obligați să o susținem pentru că nu poate aduce decât plus-valoare orașului
nostru. Oricum vă vom ține la curent cu toate demersurile noastre, astfel încât și
dumneavoastră să fiți pregătiți la timpul respectiv cu documentele pe care vi le-am amintit la
începutul acestei scrisori, pentru a primi în sfârșit autorizațiile de transport.
Vă mulțumim pentru înțelegere !
PRIMARUL ORAŞULUI IANCA,

SECRETARUL ORAŞULUI IANCA,

Ing. Fănel George CHIRIȚĂ

Jr. Alexandru STERIAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395

www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă RFOND
Â R E FUNCIAR
A Nr.83 PRIMAPRIMA
din 28 noiembrie 2019
privind: prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului
nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen.

PRIMĂRIA
ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului Ianca,
judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 noiembrie
2019;
Având în vedere:
►cererea nr.18186/01.10.2019 a doamnei Albișor Carmen-în calitate de titular al Cabinetului
Medical Individual Dr.Albișor Carmen, prin care se solicită prelungirea cu încă 1 an a perioadei de
concesiune a spațiului medical în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1,
bloc F1-parter, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10494/29.12.2004;
►dispoziţiile art.14 alin.(2) și alin.(7) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea
cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.2 alin.(1), art.3 alin.(2) lit.c), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind
concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum şi
raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c)-d), alin.(6) lit.b) și alin.(7) lit.c), art.139 alin.(3)
lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.
nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă prelungirea perioadei de concesiune a spațiului medical pentru medicină de
familie, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1-parter, înscris în Cartea Funciară nr.70469, care
face obiectul Contractului de concesiune nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical
Individual Dr.Albișor Carmen, până la data de 31 decembrie 2020.
(2) Redevența datorată pentru utilizarea spațiului se menține la nivelul de 1,5 euro/mp/an,
urmând a fi actualizată anual cu rata inflației comunicată de Direcția Regională de Statistică Brăila,
prima indexare fiind în anul 2020 cu inflația din anul 2019.
Art.2.-Se împuternicește primarul orașului Ianca să semneze actul adițional privind modificarea
pct.3.1 din Contractul de concesiune nr.10494/29.12.2004.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.
INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: prelungirea duratei de concesiune a spațiului medical care face obiectul Contractului
nr.10494/29.12.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Individual Dr.Albișor Carmen.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare,
adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi consiliului local să aprobe proiectul de
hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin cererea nr.18186/01.10.2019 doamna Albișor Carmen a solicitat, în calitate de titular al Cabinetului
Medical Individual Dr.Albișor Carmen, prelungirea cu încă 1 an a perioadei de concesiune a spațiului medical
pentru medicină de familie în care își desfășoară activitatea, situat în orașul Ianca, str.Morii nr.1, bloc F1parter, care face obiectul Contractului de concesiune nr.10494/29.12.2004;
Solicitarea se întemeiază pe:
1.-dispoziţiile art.14 alin.(2) din O.G.nr.124/1998 privind organizarea si funcţionarea cabinetelor
medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora:
„Art.14.-(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în
prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie
publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.”

2.-dispoziţiile art.2 alin.(1), art.4 și art.5 alin.(1) din H.G.nr.884/2004 privind concesionarea unor spaţii
cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora:
„Art.2.-(1) Concesionarea imobilelor în care funcţionează cabinetele medicale înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului
nr. 124/1998, republicată, cu completările ulterioare, prevăzute la art. 1 alin. (1), se face fără licitaţie publică.”
„Art.4.-Concesionarea spaţiilor se face în schimbul unei redevenţe anuale, plătită de concesionar. Modul de calcul al
redevenţei se stabileşte de către concedent, iar valoarea redevenţei se negociază cu concesionarul şi va fi de 1 euro/
m2/an în primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redevenţei se va stabili de către concedent, pornind de la preţul
pieţei, sub care redevenţa nu poate fi acceptată.”
„Art.5.-(1) Durata concesiunii se stabileşte de către părţi, nu poate fi mai mică de 15 ani şi nu poate depăşi durata
prevăzută de actele normative în vigoare.”

Așa cum spuneam și la ședința anterioară, când a fost adoptată o hotărâre similară în cazul CMI Dr.Balaș
Cristian, dată fiind importanța socială deosebită a activității desfășurate în acest spațiu fiind, repet, un
privilegiu că încă mai avem atâția medici de familie în orașul nostru, am propus și de această dată menținerea
redevenței la nivelul stabilit prin H.C.L.nr.98/17.12.2009, respectiv de 1,5 euro/mp/an, dar care să fie indexată
totuși anual cu rata inflației,
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ
H O TDE
Ă FOND
R Â R EFUNCIAR
A Nr.84 PRIMAPRIMA
din 28 noiembrie 2019
privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului, administrat de
consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de
PRIMĂRIA
ORAŞULUI
Pompare Ape Uzate, aferentă
rețelei publice
de canalizareIANCA
extinse în zona locuințelor din fosta
U.M. Ianca.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
noiembrie 2019;
Având în vedere:
►adresa nr.31885/29.10.2019 a Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila prin care
se solicită punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață
de 100 mp pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de
canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca;
►faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator
Regional al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor
consiliilor locale și asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, i se conferă dreptul de
a primi în folosință gratuită bunuri din domeniul public sau privat al localităților asociate;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism şi cadastru, precum
şi raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6) lit.a) și alin.(7)
lit.n), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) și art.297 alin.(1) lit.d) din O.U.G.nr.57/2019privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 100 mp din
domeniul public al orașului, administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice
‹‹Dunărea›› Brăila pentru amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice
de canalizare extinse în zona locuințelor din fosta UM Ianca.
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(2) Terenul prevăzut la alin.(1) are categoria de folosință arabil intravilan, este limitrof străzii
Aviatorilor din orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546,
fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Terenul se atribuie în folosință gratuită pe perioada de funcționare a stației de pompare
a apelor uzate, este limitrof străzii Aviatorilor din orașul Ianca, înscris în Cartea Funciară
nr.78546 cu Numărul Cadastral 78546, fiind identificat prin planul de situație anexat ca parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-(1) Titularul dreptului de folosinţă gratuită are următoarele obligaţii:
a)-să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa
gratuită;
b)-să prezinte, anual, consiliului local rapoarte privind activitatea de utilitate publică
desfăşurată;
c)-să permită accesul autorităţilor administrației publice locale pentru efectuarea controlului
asupra modului de folosință a terenului;
d)-să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
e)-la încetarea folosinței gratuite să restituie bunul în starea în care l-a primit şi liber de orice
sarcini;
f)-să suporte cheltuielile de întreţinere a terenului, potrivit destinaţiei sale;
(2) Modalităţile de angajare a răspunderii şi sancţiunile aferente vor fi înscrise în protocolul
de predare-primire a terenului, care se va încheia prin grija primarului în termen de 5 zile de la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

H.C.L.Nr.84/28.11.2019

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
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www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului de
hotărâre privind: darea în folosință gratuită a unui teren din domeniul public al orașului,
administrat de consiliul local, Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila pentru
amplasarea Stației de Pompare Ape Uzate, aferentă rețelei publice de canalizare extinse în zona
locuințelor din fosta U.M. Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze favorabil şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin prezentul referat şi documentaţia
anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
După cum știți, în acest an au fost finalizate în mare parte lucrările de extindere a rețelei publice de
canalizare către blocurile de locuințe din incinta fostei Unități Militare Ianca, investiția fiind realizată
exclusiv din fondurile Companiei de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator Regional
al sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, fără niciun fel de contribuție din partea bugetului
local;
Acum, pentru ca noua rețea de canalizare să devină funcțională, trebuie amplasată o stație de
pompare a apelor uzate către stația de epurare din orașul Făurei, pentru că pe acest principiu s-a
realizat noul sistem de canalizare din oraș, și nu pe cel gravitațional cum a funcționat vechiul sistem;
În acest context, prin adresa nr.31885/29.10.2019, Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila
a solicitat punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a unui teren administrat de consiliul în suprafață de 100
mp, limitrof străzii Aviatorilor de la intrarea în incinta fostei U.M. Ianca. Aceasta a fost soluția tehnică
propusă și preferată de proiectant celei de a amplasa stația în incinta unității, pentru că în acest din
urmă caz ar fi fost necesar avizul Ministerului Apărării Naționale, iar rigorile și încetineala proverbială
ale acestuia ar fi întârziat cu mult punerea în funcțiune a rețelei de canalizare;
Faptul că S.C. Compania de Utilități Publice ‹‹Dunărea›› Brăila, în calitate de Operator Regional al
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare, a fost înființată în baza hotărârilor consiliilor locale și
asimilată organismelor prestatoare de servicii publice, îi conferă dreptul de a primi în folosință gratuită
bunuri din domeniul public sau privat al orașului nostru, ca asociat și acționar al Companiei, așa cum
prevede art.129 alin.(2) lit.b)-d), alin.(4) lit.f)-g), alin.(6) lit.a) și alin.(7) lit.n) și art.297 alin.(1) lit.d) din
O.U.G.nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
Prin urmare, vă rog să fiţi de acord cu adoptarea hotărârii în forma propusă.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR PRIMAPRIMA
H O T Ă R Â R E A Nr.85
din 28 noiembrie 2019

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită
hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie publică.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►Programul investiţiilor publice pe anul 2019, ca secţiune de dezvoltare în bugetul local aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.28/2019, unde la poziția nr.6 din Anexa nr.3a figurează obiectivul de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, cu termen de finalizare 31 decembrie 2019;
►Hotărârea Consiliului Local nr.44/29.05.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar U.A.T.Oraș Ianca››, întocmiți la faza studiului
de fezabilitate;
►finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de lucrări pentru obiectivul în cauză, care fac
aplicabile prevederile art.10 alin.(4)-lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, precum și raportul
comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați după finalizarea procedurilor de achiziţie
publică, pentru obiectivul de investiții ‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limita hotar U.A.T. Oraș Ianca››, conform
Devizului General care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul contractat al obiectivului de investiții este de 1.730.442,54 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, din care 1.650.491,21 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.
(3) Finanțarea obiectivului se asigură din bugetul local și prin asociere cu Consiliul Județean Brăila.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul și serviciul
financiar contabil.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.
INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al proiectului
de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
‹‹Asfaltare DC 35 Berlești-Limită hotar U.A.T.Oraș Ianca››, actualizați după finalizarea
procedurilor de achiziţie publică.
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului local să
aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Așa cum v-am mai informat în luna mai, când am aprobat indicatorii tehnico economici aici
acestui obiectiv la faza studiului de fezabilitate și a documentației de atribuire a contractului, în anul
2017 am finalizat prima parte a lucrărilor de modernizare a segmentului din drumul comunal cuprins
între satul Berlești și limita de hotar cu satul Batogu, constând în realizarea infrastructurii/fundației și
a rigolelor, până la faza de finisare și asfaltare.
Acest segment de drum nu a fost cuprins în proiectul mare de asfaltare cu fonduri nerambursabile
a DC 35 Perișoru-Berlești, astfel că am fost nevoiți să începem modernizarea lui cu fonduri proprii,
iar în acest an a fost cuprins pentru asfaltare în Programul investiţiilor publice aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.28/2019, la poziția nr.6 din Anexa nr.3a, cu termen de finalizare 31.12.2019;
Dat fiind faptul că această ultimă parte a lucrărilor de modernizare a drumului comunal este și
cea mai costisitoare, l-am cuprins în programul de investiții astfel că, între timp, am realizat și
asocierea cu Consiliul Județean Brăila pentru a participa la finanțarea lucrărilor acestui obiectiv, cu
suma maximă prevăzută în Regulamentul de asocieri din acest an, aprobat prin H.C.J. Nr.40/2019,
respectiv de 800.000 lei;
Acum, așa cum prevede art.10 alin.(4)-lit.c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice, după finalizarea licitației publice trebuie
aprobat din nou Devizul General al obiectivului de investiții, pe care îl anexăm spre edificare;
Înainte de licitație valoarea totală a lucrărilor era de 1.840.731,05 lei-inclusiv taxa pe valoarea
adăugată, din care 1.758.708,44 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezenta C+M, iar acum
valoarea totală a lucrărilor este de 1.730.442,54 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată, din care
1.650.491,21 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată reprezintă C+M.
Faţă de cele arătate, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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PROIECT

COMISIA LOCALĂ
FUNCIAR
PRIMAPRIMA
H O TDE
Ă RFOND
ÂREA
Nr.86
din 28 noiembrie 2019

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Direcției Serviciilor Publice din
subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca.

ORAŞULUI
IANCA
Consiliul local al oraşului PRIMĂRIA
Ianca, judeţul Brăila,
întrunit în şedinţă
ordinară la data de 28 noiembrie 2019;
Având în vedere:
►referatul directorului Direcţiei Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local Ianca, privind
necesitatea redistribuirii unor fonduri din secțiunea de funcționare în vederea asigurării finanțării cheltuielilor
cu bunuri și servicii până la finele anului în curs, precum și pentru plata în totalitate a restanțelor la taxa pe
valoarea adăugată către bugetul de stat;
►dispoziţiile art.1 alin.(2) lit.c) şi art.19 alin.(2) lit.b) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
►Hotărârea Consiliului Local nr.29/11.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2019 al Direcției Serviciilor Publice, ca parte componentă a bugetului oraşului Ianca pe anul în curs;
►referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.a) și alin.(7) lit.n), art.139 alin.(3) lit.a)
și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Serviciilor Publice pe anul în curs, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.29/11.04.2019, se rectifică la secțiunea de funcționare după cum urmează:
►se diminuează cu suma de 95.000 lei cheltuielile de personal și se majorează cu aceeași sumă
cheltuielile materiale pentru întreținerea utilajelor din doare, a celor privind depozitarea deșeurilor menajere,
precum și pentru plata sumelor restante la taxa pe valoarea adăugată către bugetul de stat.
(2) Bugetul Direcției Serviciilor Publice rectificat potrivit alin.(1) este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează directorul Direcției Serviciilor Publice
și serviciul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care vor opera rectificările în
bugetul Direcției și al orașului Ianca potrivit prevederilor art.1.
Art.3.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie de internet
prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din O.U.G. nr.57/2019-privind
Codul administrativ, completată prin O.U.G. nr.63/2019.

INIȚIAT DE PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL
Dorina PREDESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă – primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Direcției Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local al Orașului Ianca.
În temeiul prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu
modificările şi completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze
şi consiliului local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin
prezentul referat şi documentaţia anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Parte componentă a bugetului centralizat al oraşului Ianca, bugetul Direcţiei Serviciilor
Publice din subordinea Consiliului Local Ianca se aprobă sau se rectifică în aceleași condiții
prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În cazul de față, directorul Direcţiei Serviciilor Publice a propus diminuarea cheltuieli de
personal din Titlul I cu suma de 95 000 lei, față de prevederile inițiale în care au fost
prognozate și plăți parțiale aferente salariilor lunii decembrie în cursul acestui și nu în ianuarie
2020 cum ar fi fost normal;
Pentru că în acest an s-au confruntat cu numeroase și serioase probleme în privința
parcului auto destul de învechit, în sensul că au avut foarte multe defecțiuni la aceste mașini
și utilaje, toate acestea au condus la creșterea volumului de cheltuieli materiale, pe fondul
unor încasări mai reduse a veniturilor decât cele prognozate;
Din aceste considerente se propune redistribuirea acelei sume de 95 mii lei la Titlul II 20
– bunuri și servicii pentru finanțarea acelor cheltuieli de care am amintit mai sus, dar și plata
sumelor restante la taxa pe valoarea adăugată către bugetul de stat.
Având în vedere aceste motivații, vă rog să fiți de acord cu adoptarea hotărârii în forma
prezentată.
Vă mulţumesc!
PRIMAR,
Fănel George CHIRIŢĂ

Consiliul Local al Orasului Ianca
Directia Serviciilor Publice
Str.Garii nr.6
BUGET RECTIFICAT 2019 / DETALIERE CHELTUIELI - anexa 1 HCL 86/28.NOV.2019
activitati finantate integral din venituri proprii

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Total cheltuieli
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatie de hrana
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributia asiguratorie pentru munca
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Clasificatia

01
10
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.17
10.01.30
10.02
10.02.30
10.03
10.03.07
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08

Buget initial

2.100.000,00
2.062.030,00
2.062.030,00
2.062.030,00
1.260.000,00
1.195.000,00
930.000,00
90.000,00
75.000,00
100.000,00
37.000,00
37.000,00
28.000,00
28.000,00
802.030,00
523.880,00
5.530,00
1.500,00
12.000,00
7.000,00
181.800,00
56.100,00
24.150,00
13.000,00

Din care
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Influenta +/-

0,00
0,00
0,00
0,00
-95.000,00
-84.000,00
-70.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
0,00
0,00
95.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
30.000,00
0,00
0,00

Buget
rectificat

2.100.000,00
2.062.030,00
2.062.030,00
2.062.030,00
1.165.000,00
1.111.000,00
860.000,00
76.000,00
75.000,00
100.000,00
26.000,00
26.000,00
28.000,00
28.000,00
897.030,00
588.880,00
5.530,00
1.500,00
12.000,00
7.000,00
206.800,00
86.100,00
24.150,00
13.000,00

Trimestriul I

409.990,00
409.990,00
409.990,00
409.990,00
243.240,00
238.740,00
223.240,00
13.500,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
166.750,00
99.250,00
1.300,00
0,00
5.000,00
1.000,00
40.000,00
7.000,00
10.000,00
3.500,00

Trimestriul II

600.000,00
562.030,00
562.030,00
562.030,00
338.920,00
331.420,00
250.920,00
25.500,00
25.000,00
30.000,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
223.110,00
126.110,00
1.610,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
43.000,00
12.000,00
5.000,00
3.500,00

Trimestriul III

575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
338.920,00
330.920,00
240.420,00
25.500,00
25.000,00
40.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
236.080,00
163.930,00
30,00
500,00
0,00
0,00
56.800,00
20.100,00
3.150,00
4.300,00

Trimestriul IV

515.010,00
515.010,00
515.010,00
515.010,00
243.920,00
209.920,00
145.420,00
11.500,00
25.000,00
28.000,00
26.000,00
26.000,00
8.000,00
8.000,00
271.090,00
199.590,00
2.590,00
0,00
4.000,00
1.000,00
67.000,00
47.000,00
6.000,00
1.700,00
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Denumirea indicatorilor

Materiale si prestari de servicii cu caracter
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate
Alte cheltuieli
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Total cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport

Clasificatia

20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.02
20.04
20.04.01
20.05
20.05.01
20.05.30
20.14
20.25
20.30
20.30.04
20.30.30

70
71
71.01
71.01.02

Buget initial

180.100,00
42.700,00
15.000,00
16.150,00
16.150,00
2.550,00
2.550,00
37.000,00
2.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
203.450,00
11.000,00
192.450,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Din care
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Influenta +/-

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Buget
rectificat

190.100,00
42.700,00
15.000,00
16.150,00
16.150,00
2.550,00
2.550,00
37.000,00
2.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
233.450,00
11.000,00
222.450,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Trimestriul I

22.500,00
8.950,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
56.500,00
0,00
56.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Trimestriul II

40.000,00
12.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
63.000,00
8.000,00
55.000,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Trimestriul III

69.600,00
9.450,00
5.000,00
1.150,00
1.150,00
550,00
550,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
1.000,00
52.450,00
0,00
52.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Trimestriul IV

58.000,00
12.300,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
61.500,00
3.000,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Birou financiar
Popa Safta
Director executiv
ing.Dumitrache Anca
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...........
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Consiliul Local al Orasului Ianca
Directia Serviciilor Publice
Str.Garii nr.6
BUGET RECTIFICAT 2019 / DETALIERE CHELTUIELI - anexa 1 HCL 86/28.NOV.2019
activitati finantate integral din venituri proprii

Denumirea indicatorilor

TOTAL CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Total cheltuieli
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Sporuri pentru conditii de munca
Indemnizatie de hrana
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributia asiguratorie pentru munca
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Transport
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Clasificatia

01
10
10.01
10.01.01
10.01.05
10.01.17
10.01.30
10.02
10.02.30
10.03
10.03.07
20
20.01
20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.05
20.01.06
20.01.07
20.01.08

Buget initial

2.100.000,00
2.062.030,00
2.062.030,00
2.062.030,00
1.260.000,00
1.195.000,00
930.000,00
90.000,00
75.000,00
100.000,00
37.000,00
37.000,00
28.000,00
28.000,00
802.030,00
523.880,00
5.530,00
1.500,00
12.000,00
7.000,00
181.800,00
56.100,00
24.150,00
13.000,00

Din care
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Influenta +/-

0,00
0,00
0,00
0,00
-95.000,00
-84.000,00
-70.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
-11.000,00
-11.000,00
0,00
0,00
95.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
30.000,00
0,00
0,00

Buget
rectificat

2.100.000,00
2.062.030,00
2.062.030,00
2.062.030,00
1.165.000,00
1.111.000,00
860.000,00
76.000,00
75.000,00
100.000,00
26.000,00
26.000,00
28.000,00
28.000,00
897.030,00
588.880,00
5.530,00
1.500,00
12.000,00
7.000,00
206.800,00
86.100,00
24.150,00
13.000,00

Trimestriul I

409.990,00
409.990,00
409.990,00
409.990,00
243.240,00
238.740,00
223.240,00
13.500,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
4.500,00
4.500,00
166.750,00
99.250,00
1.300,00
0,00
5.000,00
1.000,00
40.000,00
7.000,00
10.000,00
3.500,00

Trimestriul II

600.000,00
562.030,00
562.030,00
562.030,00
338.920,00
331.420,00
250.920,00
25.500,00
25.000,00
30.000,00
0,00
0,00
7.500,00
7.500,00
223.110,00
126.110,00
1.610,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
43.000,00
12.000,00
5.000,00
3.500,00

Trimestriul III

575.000,00
575.000,00
575.000,00
575.000,00
338.920,00
330.920,00
240.420,00
25.500,00
25.000,00
40.000,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
236.080,00
163.930,00
30,00
500,00
0,00
0,00
56.800,00
20.100,00
3.150,00
4.300,00

Trimestriul IV

515.010,00
515.010,00
515.010,00
515.010,00
243.920,00
209.920,00
145.420,00
11.500,00
25.000,00
28.000,00
26.000,00
26.000,00
8.000,00
8.000,00
271.090,00
199.590,00
2.590,00
0,00
4.000,00
1.000,00
67.000,00
47.000,00
6.000,00
1.700,00

Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorilor

Materiale si prestari de servicii cu caracter
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Alte obiecte de inventar
Protectia muncii
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate
Alte cheltuieli
Chirii
alte cheltuieli cu bunuri si servicii
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Total cheltuieli
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport

Clasificatia

20.01.09
20.01.30
20.02
20.03
20.03.02
20.04
20.04.01
20.05
20.05.01
20.05.30
20.14
20.25
20.30
20.30.04
20.30.30

70
71
71.01
71.01.02

Buget initial

180.100,00
42.700,00
15.000,00
16.150,00
16.150,00
2.550,00
2.550,00
37.000,00
2.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
203.450,00
11.000,00
192.450,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Din care
credite
bugetare
destinate
stingerii
platilor
restante
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Influenta +/-

10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Buget
rectificat

190.100,00
42.700,00
15.000,00
16.150,00
16.150,00
2.550,00
2.550,00
37.000,00
2.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
233.450,00
11.000,00
222.450,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Trimestriul I

22.500,00
8.950,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
56.500,00
0,00
56.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Trimestriul II

40.000,00
12.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
17.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
63.000,00
8.000,00
55.000,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00
37.970,00

Trimestriul III

69.600,00
9.450,00
5.000,00
1.150,00
1.150,00
550,00
550,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
1.000,00
52.450,00
0,00
52.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Trimestriul IV

58.000,00
12.300,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
61.500,00
3.000,00
58.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Birou financiar
Popa Safta
Director executiv
ing.Dumitrache Anca
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/CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI IANCA
DIRECȚIA SERVICIILOR PUBLICE
România,815200 Brăila,Ianca, Str. Gării nr.6
Tel/fax 40-239-668806; dsp_ianca@yahoo.com
CF RO 13985051

Nr. 774/25.10.2019

Nr. 19009/25.10.2019

Raport de necesitate
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, rectificat în luna noiembrie 2019

Direcţia Serviciilor Publice Ianca reprezentată legal prin ing. Dumitrache Anca propune spre analiză şi aprobare bugetul
de venituri și cheltuieli pe anul 2019, rectificat în luna noiembrie, conform anexei atașate :
 anexa nr.1 HCL 86/28.11.2019 privind veniturile şi cheltuielile rectificate pe anul 2019.
Valoarea totală a veniturilor aferente anului 2019, inițiale și rectificate este de 2 100 000 lei, iar structura lor este prezentată
tabelar:
Nr.
crt
a.1
a.2
a.3
a.4
a.5

a.1

Natura veniturilor

Valoare inițială,
lei
Venituri totale - secțiune funcționare și operațiuni financiare
2 100 000
Secțiunea de funcționare
2 062 030
Venituri din prestări servicii și taxe speciale de salubritate
2 019 030
Venituri din proprietate
20 000
Amenzi și penalități
6 000
Alte venituri diverse
2 000
Sume din excedentul anilor precedenți pentru acoperirea golurilor
15 000
de casă
Operațiuni financiare
Sume utilizate de administrațiile locale din excedent pentru secțiunea
de dezvoltare

37 970
37 970

Influiențe
+/-

Valoare rectificată,
lei
2 100 000
2 062 030
2 019 000
20 000
6 000
2 000
15 000
37 970
37 970

Valoarea totală a cheltuielilor aferente anului 2019, inițiale și rectificate este de 2 100 000 lei, iar structura lor modificată se
prezintă astfel:
Nr.
crt
A.
B.
A.

Natura cheltuielilor
Cheltuieli totale – secțiune funcționare și dezvoltare
Secțiunea de funcționare
Cheltuieli de personal
Cheltuieli bunuri și servicii
Secțiunea de dezvoltare
Mașini, echipamente și mijloace de transport

Valoare inițială,
Influiențe
lei
+/2 100 000
2 062 030
1 260 000
- 95 000
802 030
+ 95 000
37 970

Valoare rectificată,
lei
2 100 000
2 062 030
1 165 000
897 030
37 970

Precizări:
- valoarea totală inițială a veniturilor nu se modifică prin rectificare;
- valoarea totală inițială a cheltuielilor nu se modifică prin rectificare;
- se diminuează Titlul I 10 – CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 95 000 lei față de prevederile inițiale în care au fost prognozate și plăți
parțiale aferente salariilor lunii decembrie 2019;
- se mărește Titlul II 20 – BUNURI ȘI SERVICII cu suma de 95 000 lei față de prevederile inițiale urmare necesității de a suplimenta costurile
privind întreținerea utilajelor din doare a celor privind depozitarea deșeurilor menajere precum și decontările taxei de valoare adăugată către
bugetul de stat.
Celelalte anexe ale bugetului inițial rămân nemodificate.

Director executiv,
ing. Dumitrache Anca

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI IANCA
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178; 668877; fax 0239 668178; 668395
www.primaria-ianca.ro; email: primaria.ianca@yahoo.com

PROIECT
COMISIA LOCALĂ
DE
H O T ĂFOND
R Â R FUNCIAR
E A Nr.87 PRIMAPRIMA
din 28 noiembrie 2019
privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
și a cheltuielilor aferente.

PRIMĂRIA ORAŞULUI IANCA

Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
noiembrie 2019;
Având în vedere:
►Scrisoarea nr.33402/04.11.2019-Solicitarea 3 a Agenției de Dezvoltare Regională SudEst, prin care s-a solicitat completarea dosarului de finanțare cu hotărârea consiliului local
pentru aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››,
precum și a contribuției proprii la cofinanțarea acestuia, conform Ghidului apelului de proiecte
POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni;
►Hotărârea Consiliului Local nr.73/28.09.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document necesar și util în promovarea proiectelor de
dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare a acestora;
►Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 privind aprobarea Studiului de
oportunitate, a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››, promovat cu finanțare
nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020;
►Hotărârea Consiliului Local nr.7/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, actualizați la nivelul anului 2019, pentru proiectul ‹‹Transport public urban modern
în orașul Ianca, județul Brăila››, cod SMIS 130537;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu modificările
şi completările ulterioare;
►referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de proiecte cu finanțare
nerambursabilă, precum și raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.d), art.139 alin.(3) lit.g) și
art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul administrativ, completată prin
O.U.G.nr.63/2019;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.-Se aprobă proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››
cod SMIS 130537, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional
2014-2020, Axa prioritară 3, Proiecte de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2-Reducerea emisiilor
de carbon bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, apelul de proiecte POR/
2019/3/3.2/4/2.-Regiuni.
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Art.2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila›› în cuantum de 23.039.923,06 lei-inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Art.3.-(1) Se aprobă contribuția proprie în cuantum de 139.349,00 lei pentru finanțarea
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca,
județul Brăila››, precum și contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în
cuantum de 458.011,50 lei.
(2) Din bugetul local se asigură și sumele pentru finanțarea cheltuielilor conexe care pot
apărea pe perioada derulării proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul
Brăila››, în vederea implementării acestuia în condiții optime.
(3) Se vor asigura de asemenea toate resursele financiare necesare implementării
proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente
structurale.
Art.4.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
și serviciul financiar contabil.
Art.5.-Se împuternicește domnul primar Fănel George CHIRIȚĂ să semneze, în numele și
pe seama orașului Ianca, contractul de finanţare și celelalte acte aferente proiectului ‹‹Transport
public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila››.
Art.6.-Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului general.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.139 alin.(3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019-privind Codul administrativ.

INIȚIAT DE PRIMAR,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
p. SECRETAR GENERAL

Fănel George CHIRIŢĂ

Dorina PREDESCU

H.C.L.Nr.87/28.11.2019
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
PRIMAR
Ianca, str.Calea Brăilei nr.27; tel 0239.668178, 0239 668877; fax 0239 668178, 0239 668395
www.primaria-ianca.ro, email: primaria.ianca@yahoo.com

REFERAT DE APROBARE
Subsemnatul Fănel George Chiriţă– primarul oraşului Ianca, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre privind: aprobarea proiectului ‹‹Transport public urban modern în
orașul Ianca, județul Brăila›› și a cheltuielilor aferente.
În temeiul prevederilor art.30 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, adresez rugămintea comisiei de specialitate să avizeze şi consiliului
local să aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată şi fundamentată prin documentaţia
anexată.
Necesitatea/oportunitatea promovării/adoptării acestei hotărâri, o argumentez astfel:
Prin Ordinul nr.233/2016 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice au
fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, precum și de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism,
unde s-a instituit obligația în sarcina autorităților administrației publice locale de a
elabora/actualiza Planurile de Mobilitate Urbană la nivelul localităților, ca document necesar în
promovarea proiectelor de dezvoltare locală, indiferent de sursa de finanțare;
Planul de mobilitate urbană reprezintă o documentaţie complementară strategiei de
dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi Planului urbanistic general (P.U.G.) şi
constituie instrumentul de planificare strategică teritorială prin care este corelată dezvoltarea
spaţială a localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi
transport ale persoanelor şi mărfurilor;
Planul de mobilitate urbană are ca ţintă principală îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor şi
a relaţiei între acestea, diversificarea şi utilizarea sustenabilă a mijloacelor de transport (aerian,
acvatic, feroviar, auto-velo, pietonal) din punct de vedere social, economic şi de mediu, precum
şi buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate şi transport;
În fine, Planul de mobilitate urbană are rolul de planificare şi modelare a mobilităţii în raport
cu nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale şi
urmăreşte următoarele 5 obiective:
a)-îmbunătăţirea eficienţei serviciilor şi infrastructurii de transport;
b)-reducerea necesităţilor de transport motorizat, reducerea impactului asupra mediului şi
reducerea consumului de energie pentru activităţile de transport;
c)-asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localităţii şi în cadrul zonelor
metropolitane/periurbane;
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d)-asigurarea unui mediu sigur pentru populaţie;
e)-asigurarea accesibilităţii tuturor categoriilor de persoane, inclusiv pentru persoanele cu
dizabilităţi;
Prin urmare, conștienți de utilitatea acestui document, prin Hotărârea Consiliului Local nr.73/
28.09.2017 s-a aprobat Planul de Mobilitate Urbană la nivelul U.A.T. Oraș Ianca, document
care ne-a permis ulterior să promovăm proiectul ‹‹Transport public urban modern în orașul
Ianca, județul Brăila››, cu finanțare nerambursabilă în cadrul pe Axei prioritare 3 - Proiecte de
investiții 4e, Obiectivul specific 3.2-Reducerea emisiilor de carbon bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020;
După care, pentru același proiect, prin Hotărârile Consiliului Local nr.45-46/31.01.2018 sau mai aprobat Studiul de oportunitate, Studiul de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici,
aceștia din urmă fiind actualizași la nivelul anului 2019 prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/
31.01.2019.
Acum, deși pare un non-sens după ce au fost adoptate hotărârile precizate anterior, prin
Scrisoarea nr.33402/04.11.2019 Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Est a mai solicitat
completarea dosarului, printre alte documente, cu hotărârea consiliului local privind aprobarea
proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› și a contribuției
proprii la cofinanțarea lui, pentru că au constat de abia acum că așa prevede Ghidul apelului de
proiecte POR/2019/3/3.2/4/2.-Regiuni!
Detaliile proiectului ‹‹Transport public urban modern în orașul Ianca, județul Brăila›› le
regăsiți raportul compartimentului de proiecte, de unde mai puteți constata că:
a)-valoarea totală a proiectului este de 23.039.923,06 lei-inclusiv TVA, din care:
b)-suma de 139.349,00 lei reprezintă contribuția orașului Ianca pentru finanțarea tuturor
cheltuielilor neeligibile;
c)-suma de 458.011,50 lei reprezintă cofinanțarea proprie în procent de 2% din valoarea
eligibilă a proiectului.
Acesta este contextul promovării acestei hotărâri, motiv pentru care vă rog să fiți de acord
cu adoptarea ei în forma prezentată.
Vă mulţumesc !
PRIMAR
Fănel George CHIRIŢĂ
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RAPORT
Subsemnatul Teis Gheorghe , manager proiecte in cadrul Primariei orasului Ianca, supun atentiei
domnului Primar si Consiliului Local urmatoarele:
in data de 4.11. 2019 s-a transmis catre institutia noastra o adresa cu nr. 33402 / 4.11.2019 prin care
suntem instiintati ca in urma evaluarii tehnico financiare a proiectului “ TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN,
IN ORASUL IANCA” se afla in etapa de precontractare fapt pentru care este necesara adoptarea unei Hotarari
de consiliu local pentru acest proiect. Primaria isi propune accesarea de fonduri europene prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020 Obiectivul Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată
pe Planurile de Mobilitate Urbană Durabila prin proiectul faza SF: “Transport public urban modern Oraș Ianca,
judetul Braila”.
Scopul intregului proiect este ca mobilitatea urbana să devină mult mai puţin dependentă de utilizarea
autoturismelor, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o
mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de
înaltă calitate şi eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor în paralel cu utilizarea unor categorii de autoturisme
nepoluante.
INDICATORI TEHNCI :
Transportul urban, se va face cu 4 bucăți autobuze cu motoare tip hibrid ce vor fi achizitionate.
 sa infiinteze 4 trasee de transport în comun care sa deserveasca toate localitatiile aflate în administrarea
oraș Ianca,
Traseul 1:Ianca Terminal- Berlesti și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3 curse, duminica 1cursa
Traseul 2:Ianca Terminal-Tarlele Filiu și retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3curse, duminica 1cursa
Traseu 3:Ianca-Ianca Gara-Oprisenesti, retur Ianca: luni-joi:2 curse, vineri 3curse, duminica 1cursa
Traseul4: Ianca intern 13 curse zilnic.
sa amenajeze un terminal(locul de parcare și de pornire în cursa), respectiv va reface stratul de uzura a
unei platforme existente unde va funcționa acesta;
 sa infiinteze 7 parcari adiacente traseelor de autobuz(in apropierea: garilor, a stadioanelor, a targului, a
intersectiilor cu DN2B, etc) , pentru incurajarea transportului în comun si deprinderea locuitorilor cu soluții
de transport intermodal.
 sa reabiliteze și/sau sa modernizeze străzile/tronsoanele de străzi care nu sunt asfaltate, sau respectiv, a
caror suprafața de rulare este deteriorata, pe o lungime de cca. 8,200km din toată lungimea traseelor,
 sa amenajeze 44 bucăți statii de autobuz cu platforme asfaltate și construcție metalica prefabricata
pentru adăpost călători cu bancuta și cos de gunoi, dotate după importanța locatiei cu sistem sau afisaj
de informare precum și automate de eliberare bilete de transport.
 sa achizitioneze 4 autovehicule tip autobuz cu capacitate de 40-50locuri cu motorizare tip hibrid(in
anexe Fise tehnice cu carateristici tehnice minimale)
 sa infiinteze piste cu dublu sens destinate circulatiei ciclistilor astfel:
2 bucăți pe ambele părți ale strazii Calea Brailei-DN2B intre km 61+412,25 -64+523,03, situate intre
trotuarele existente și gardurile proprietatilor, În capătul celor doua piste se vor amenaja doua
platforme cu rasteluri de parcare bicilete si1 bucata pe partea stanga, pe strada Rozelor;
 sa amenajeze intre pistele de bicilisti și trotuarele existente, spații verzi prin insamantare cu gazon și
locuri de odihna echipate cu banci montate în intre trotuarelor existente și pistele destinate ciclistilor pe
strada Brailei
 realizarea de marcaje pentru trecere pietoni.
Constructiile rutiere și amenajarile necesare transportului în comun, care se prevad prin Studiul de
Fezabilitate / DALI a fi executate in cadrul proiectului sunt:
- piste pentru biciclete,
pe strada Brailei(DN2B intre km 61+412,25 și km64+006,68 )pe partea stânga și dreapta situate intre trotuarele
existente și gardurile proprietatilor, la distanta fata de axul, respectiv marginea carosabilului drumului național
DN2B cuprinsă intre10,52m si12,10m și pe strada Rozelor Aceste piste de bicilisti vor avea trei platforme cu
rasteluri de parcare bicilete, situate spre proprietăți.

Fiecare pista, va avea doua benzi de circulatie =2*1,00m. Acestea vor fi incadrate la nivel cu borduri mici din
beton de ciment și vor vea suprafața de rulare din mixtura asfaltica colorata roșu, cu marcaje rutiere specifice și
de delimitare a sensurilor.
-str. Brailei(DN2B), pe ambele parti 2buc*2,556km=5,112km;
-str. Rozelor, pe o singura parte
1buc*0,605km= 0,605km;
- 44 bucăți statii de autobuz :
În oraș Ianca:
în tronsonul drumului național/strada Brailei cu 2 benzi de circulatie: 2(doua)bucati cu refugii 30m/20m*3,0m,
situate in exteriorul partii carosabile actuale, pe dreapta și stânga, înainte de intersecția cu str. Viilor;
în tronsonul drumului național/strada Brailei cu 4 benzi de circulatie: în zona km 64+217,01(BRD) pe partea
dreapta și stânga 2 bucăți fără refugii și la km 64+523,03, pe partea stânga, 1 bucata cu refugiu19m/14m*3,0m.
pe strada str. Aviatorilor: 5 bucăți fără refugii și o bucata cu refugiu;
pe strada str. Rozelor: 1 bucata cu banda carosabila de intoarcere;
pe strada str. Stadionului: 2 bucăți fără refugii
pe strada str. Garii: 5 bucăți fără refugii
pe strada str. Sarateni: 7 bucăți fără refugii
pe strada str. Parcului: 2 bucăți fără refugii
pe strada str. Scolii(la targ): 1 bucăți fără refugii
pe strada str. Fabricii: 2 bucăți fără refugii
- În satele componente se vor infiinta statii fără refugii, astfel: Perisoru- 4 bucăți, Berlesti -1bucata, Tarlele
Filiu-1 bucata, Plopu- 4 bucăți, Ianca Gara 2 bucăți și în Oprisenesti-1 bucata.
- 195 locuri parcare, situate in apropierea unor statii de autobus (park and ride) si in zone de interes(scoli,
targ, terenuri pentru activitati sportive, stadioane, etc)
Realizarea unui astfel de strat de rulare se va obtine prin:
-executia de lucrari de intretinere a strazilor urbane modernizate existente, prin asternere de covoare asfaltice
într-un strat în Ianca pe strada Oncescu, strada Școlii, strada Fabricii, str. Garii-DC36 Perisoru si DC37 tronson
cuprins intre DN2B-Intrare Plopu.
- lucrări de modernizare a unor tronsoane de străzi care actualmente sunt slab pietruite: str. Ceferistilor si str.
Rozelor din orașul Ianca, str. 1 din satul Plopu și în Ianca Gara pe străzile : nr.1 și str.nr.4.
Lucrările de construcții cuprinse în cadrul proiectului se vor desfasura pe actualele amplasamente ale
drumurilor locale, amplasate in intravilanul și extravilanul orașului Ianca cu satele componente.
Fata de cele mentionate supun aprobarii Consiliului Local Proiectul “ TRANSPORT PUBLIC URBAN
MODERN, IN ORASUL IANCA”.
Valoarea totală a proiectului “ TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA”, în
cuantum de 23.039.923,06 lei (inclusiv TVA).
Contribuția proprie în proiect a 139.349,00 lei , reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale
proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 458.011,50 lei
reprezentând cofinanțarea proiectului “ TRANSPORT PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA”.
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “ TRANSPORT
PUBLIC URBAN MODERN, IN ORASUL IANCA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor
asigura din BUGETUL LOCAL
Se împuternicește FANEL GEORGE CHIRITA să semeneze toate actele necesare şi contractul de
finanţare în numele PRIMARIEI IANCA.

MANAGER PROIECTE
Ing. GHEORGHE TEIS

