
MUNICIPIUL  CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 
 
                  HOTĂRÂREA NR. 148 

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea 
serviciului public de transport local în regim de închiriere 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2013; 

Având în vedere raportul nr.39075/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice, 
prin care se propune aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi executarea 
serviciului public de transport local în regim de închiriere şi rapoartele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.76, 77, 78, 79 şi 80/2013; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată; 

 În temeiul art. 36 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.14, art. 45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 

Art.1.  Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului public de 
transport local în regim de închiriere, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
       SECRETAR, 

  Traian Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 
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ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.148/2013 
 

REGULAMENT 
PENTRU ORGANIZAREA ŞI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC 

DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 
 
 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art.1 
(1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi efectuarea serviciului de 
transport public local în regim de închiriere, definind modalităţile şi condiţiile ce trebuie îndeplinite 
pentru efectuarea serviciului, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre transportatorii autorizaţi şi 
utilizatorii serviciilor. Prezentul regulament defineşte relaţiile şi schimbul de informaţii între Autoritatea 
de Autorizare şi transportatorii care solicită sau cei care deţin autorizaţii pentru executarea serviciului de 
transport public local în regim de închiriere. 
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică următoarelor servicii de transport public local: 
− servicii de transport persoane în regim de închiriere; 
− servicii de închiriere autoturisme. 
(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condiţiile respectării prevederilor 
prezentului regulament, ale caietului de sarcini, ale contractului de atribuire în gestiune delegată şi ale 
reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere. 
Art. 2 
Termenii şi noţiunile utilizate şi definite în prezentul regulament sunt: 

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

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

c) serviciu de inchiriere - serviciu de transport public realizat de operatori economici autorizaţi care 
pun la dispoziţia unor clienţi autoturisme fără conducător auto, pe bază de contract, cu plata 
anticipată a contractului de închiriere;  

d) conducător auto – persoană angajată a societăţii comerciale având funcţia de şofer de 
autoturisme, camionete, camioane, cod 832201 – conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi 
şofer transport marfă şi persoane – conform Standardului Ocupaţional L1 – Grupa Transporturi, 
deţinătoare a unui certificat de atestare profesională, valabil, care îi asigură dreptul să efectueze 
transport în regim de închiriere; 

e) transportator – persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică înregistrate la Registrul 
comerţului pentru a desfăşura activităţi de transport cu vehicule rutiere; 

f) transportator autorizat - transportator care deţine autorizaţie de transport privind transportul în 
regim de închiriere, eliberată de autoritatea de autorizare, în condiţiile legii;  

g) operator economic – persoană juridică – societate comercială, înregistrată la registrul comerţului 
(conform Ordinului Institutului Naţional de Statistică nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cod 7711 – activităţi de închiriere şi 
leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare), pentru a desfăşura activităţi de 
închiriere autoturisme; 

h) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, denumită în continuare 
autorizaţia de transport – anexa 1 - document eliberat în condiţiile legii de autoritatea de 
autorizare, care atestă faptul că un transportator, persoană fizică, asociaţie familială sau persoană 
juridică, este autorizat să execute transportul respectiv şi poate participa la atribuirea în gestiune a 
serviciului de transport în regim de închiriere; 

i) autoritatea de autorizare - serviciul de transport din cadrul Primăriei municipiului Craiova, 
licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 



Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), in conditiile legii;  
j) client - persoana care a angajat, pe bază de contract, direct la sediul transportatorului autorizat, 

executarea transportului unei/unor persoane, în numele căreia conducătorul auto execută 
transportul şi încasează preţul transportului, în condiţiile legii;  

k) spaţiul necesar pentru parcare – spaţiu/spaţii deţinut/e în proprietate sau prin contract de 
închiriere, special amenajat/e ( dimensionat/e, asigurat/e şi semnalizat/e conform normelor legale 
în vigoare) prin care se asigură parcarea tuturor autoturismelor cu care se va desfăşura transportul 
în regim de închiriere; 

l) activitatea de transport public local în regim de închiriere – totalitatea operaţiunilor de 
transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul autoturismelor, în condiţii de 
timp prestabilite, efectuată în cadrul unuia dintre serviciile prevăzute la art. 1, alin.(2) al 
prezentului regulament; 

m) copia conformă a autorizaţiei de transport – anexa 2 - document eliberat de autoritatea de 
autorizare, în condiţiile legii, având calitatea de copie a autorizaţiei de transport atribuită pentru 
fiecare dintre autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pe care 
le va utiliza transportatorul autorizat care execută un serviciu de transport public în regim de 
închiriere, atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto; 

n) copia conformă a certificatului de înregistrare la registrul comerţului – anexa 3 - document 
eliberat de autoritatea de autorizare pe baza certificatului de înregistrare la registrul comerţului, 
pentru fiecare dintre autoturismele deţinute în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing 
pe care le va utiliza transportatorul autorizat care execută un serviciu de închiriere de autoturisme 
atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism fără conducător auto; 

o) retragerea autorizaţiei de transport – act administrativ prin care unui titular de autorizaţie i se 
retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat; 

p) persoana desemnată – persoana fizică care are calitatea de coordonator al activităţii de transport 
rutier, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de 
contract de muncă să conducă, permanent şi efectiv activitatea de transport a transportatorului 
autorizat; 

q) certificat de competenţă profesională – document care atestă pregătirea profesională a unei 
persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere; 

r) utilizator al serviciului de transport public local – persoană fizică sau juridică beneficiară a 
unui serviciu de transport public local; 

s) ecuson RENT CAR – indicator marcat stabilit ca model unic la nivelul municipiului Craiova, ce 
conţine datele prevăzute de lege, conform anexei nr. 4, la hotărârea de aprobare a prezentului 
regulament; 

t) ecuson conducător auto – document din categoria înscisurilor interioare specifice, emis de 
transportatorul autorizat şi care este protejat în folie, se afişează la bordul autoturismului în loc 
vizibil şi conţine datele prevăzute de lege; 

u) autoturism – autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 
km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, 
inclusiv locul conducătorului auto.  

Art.3 
Serviciul de transport public local în regim de închiriere face parte din sfera serviciilor comunitare de 
utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea  Autorităţii de Autorizare din 
cadrul Primăriei Municipiului Craiova şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi, în baza 
copiei conforme emisă de  aceeaşi autoritate de autorizare. 
Art.4 
(1)  Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, 
pe baza de contract, achitat integral şi anticipat la sediul transportatorului autorizat şi realizat în condiţiile 
legii.  
(2) Transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autoturisme deţinute de către transportatorii 
autorizaţi cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. 
(3) Un transportator autorizat, persoană juridică, execută un serviciu de transport de persoane în regim de 
închiriere atunci când pune la dispoziţia clientului un autoturism cu conducător auto, pe baza de contract.  
(4) Un operator economic execută un serviciu de închiriere de autoturisme atunci când pune la dispoziţia 
clientului un autoturism fără conducător auto, pe bază de contract. 



CAPITOLUL II – EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL 
ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 

 
 
 
SECŢIUNEA 1. Condiţii de efectuare a serviciului public de transport local în regim de închiriere 
 
 
Art.5 
Transportul public local în regim de închiriere se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor 
Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere şi a Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. 
Art.6 
Efectuarea serviciului de transport public în regim de închiriere trebuie să asigure: 

a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor serviciilor publice de 
transport local în regim de închiriere; 

b) accesul la serviciile de transport public local; 
c) informarea clientului; 
d) executarea transportului public local în regim de închiriere, în condiţii de legalitate, siguranţă şi 

confort; 
e) dimensionarea capacităţii de transport în raport cu cerinţele de transport; 
f) continuitatea serviciului de transport public local în regim de închiriere. 

Art.7 
Serviciul de transport public local în regim de închiriere se efectuează cu respectarea ansamblului 
reglementărilor care contribuie la îmbunătăţirea siguranţei rutiere referitoare la condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuţii care concură la 
siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic. 
Art.8 
(1) Serviciul de transport public local în regim de închiriere se poate efectua numai cu autoturisme a căror 
stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare.  
(2) Pentru accesul la infrastructura rutieră autoturismele fabricate în ţară sau în străinătate, înmatriculate 
sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau 
înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Art.9 
(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un 
autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea 
serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente 
fiscale, conform legii. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a 
clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului 
respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să 
fie angajat al transportatorului autorizat.  
(2) Transportatorul autorizat respectiv poate executa şi serviciul de închiriere de autoturisme fără 
conducător auto, pe care le pune la dispoziţia clienţilor pe bază de contract.  
(3) Serviciul de închiriere de autoturisme, ca serviciu exclusiv, se poate executa de către orice operator 
economic înregistrat la registrul comerţului în condiţiile legii, pe baza certificatului de înmatriculare emis 
de acesta.  
Art. 10 
(1) Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;  
b) să deţină certificat de atestare profesională valabil;  
c) să fie apt din punct de vedere medical si psihologic;  
d) să aibă vârsta minimă de 21 de ani.  

(2) Certificatul de atestare se eliberează de agenţia Autorităţii Rutiere Române – ARR.  
(3) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale se eliberează pentru o perioadă nedeterminată, cu viza 
obligatorie la 5 ani. 



(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile în care este vizat la termen şi 
conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul 
public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător.  
Art.11 
Serviciile de transport persoane în regim de închiriere – RENT CAR – nu pot fi executate decât în 
condiţiile în care se asigură clientului posibilitatea de a apela la aceste servicii, direct la sediul firmei, prin 
intermediul telefonului sau prin intermediul internetului – prin sistemul de comenzi on-line implementat 
pe pagina proprie de internet. 
Art. 12 
(1) Orice persoană are acces egal şi nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui autoturism RENT 
CAR. 
(2) Contractul de închiriere trebuie să excludă orice tratament discriminatoriu aplicat utilizatorilor 
deserviţi, precum şi orice tendinţă monopolistă, de control al pieţei şi de eliminare a concurenţei. 
(3) Contractele de închiriere încheiate cu utilizatorii trebuie să conţină obligatoriu prevederi privind 
obligaţiile părţilor de a respecta reglementările privind calitatea şi legalitatea serviciului prestat. 
(4) Transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de transport public local de persoane în regim de 
închiriere cu respectarea obligaţiilor de legislaţie în vigoare, prezentate în Caietul de sarcini al serviciilor 
de transport public local în regim de închiriere şi contractul de închiriere – RENT CAR. 
 
 

SECŢIUNEA 2. Procedura de solicitare şi acordare a autorizaţiilor de transport. 
2.1 Solicitarea autorizaţiilor de transport 

 
 

Art. 13 
(1) Autorizaţia de transport, eliberată transportatorului de către autoritatea de autorizare, este unică, 
netransmisibilă şi conferă transportatorului autorizat dreptul de a participa la procedura de atribuire în 
gestiune de către autoritatea respectivă a executarii serviciilor de transport în regim de închiriere.  
(2) Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe durată nedeterminată şi este 
valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de către aceasta, odata cu verificarea îndeplinirii 
condiţiilor care stau la baza emiterii unei astfel de autorizaţii. 
(3) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în 
gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a 
autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de 
leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de închiriere, pe baza contractului de atribuire în 
gestiune.  
(4) Orice copie conformă conţine denumirea localităţii de autorizare, denumirea transportatorului 
autorizat, astfel cum este înregistrat la registrul comerţului, termenul la care expiră viza de valabilitate a 
autorizaţiei de transport, numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care este eliberată şi numărul de 
ordine al acesteia, astfel cum a fost atribuit conform Registrului special de atribuire a copiilor conforme, 
pe tipuri de transport, deţinut de autoritatea de autorizare.  
(5) Orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator 
sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul. Se interzice 
transportatorului autorizat căruia i s-a atribuit în gestiune executarea serviciului de transport în regim de 
închiriere să transmită copiile conforme, sub orice formă, altui transportator autorizat, transportator sau 
oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în executarea transportului respectiv.  
Art.14 
Autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare din cadrul 
Primăriei Municipiului Craiova pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină urmatoarele:  

a) cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport, stabilit de lege;  
b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană 

fizică autorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, dupa caz: 
c) certificatul constatator, 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 conducătorului auto care este transportator persoană fizică 
autorizată; 

e) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:  
1.  cazierul judiciar al persoanei desemnate, 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 tâlhărie, crimă şi viol; 
2. avizul medical şi avizul psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o 
funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, 
avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana 
desemnată; 
3.  cazierul fiscal al transportatorului – pentru persoane juridice; 
4. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat 
servicii de transport în regim de închiriere, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi 
motivul acestora;  

f) 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 închiriere, 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, in proprietate sau în temeiul 
contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport;  

Art. 15 
(1) Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea denumirii, a 
sediului transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective în copiile 
conforme deţinute de acesta în momentul modificării. 
(2) Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport sau a copiilor 
conforme se va comunica prin declaraţie pe propria răspundere a transportatorului autorizat, înaintată 
autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective, sub sancţiunea 
retragerii autorizaţiei. 
Art. 16 
(1) Autorizaţia de transport/copiile conforme neridicate în termen de 30 de zile calendaristice de la data 
expirării valabilităţii sau a emiterii sunt considerate suspendate, de drept, pe o perioadă de 1 lună, 
începând cu prima zi după expirare şi se vor publica pe site-ul primăriei. 
(2) Autorizaţia de transport/copia conformă suspendată se eliberează, după prezentarea dovezii achitării 
taxei de eliberare ca urmare a suspendării/reţinerii, la cererea transportatorului, făcută în prima zi 
lucrătoare după expirarea termenului de suspendare. 
 
 
 

2.2. Procedurile de atribuire şi de eliberare a copiilor conforme pentru executarea serviciului de 
transport de persoane în regim de închiriere 

 
 

Art. 17 
(1) Autoturismele deţinute de către transportatorii autorizaţi pentru executarea serviciilor de transport în 
regim de închiriere ori cele deţinute de către operatorii economici care execută serviciul de închiriere pot 
fi utilizate dacă pentru fiecare autoturism s-a atribuit o copie conformă de către autoritatea de autorizare. 
(2) Un transportator autorizat care execută servicii de transport persoane în regim de închiriere poate 
executa cu autovehiculele respective şi servicii de închiriere autovehicule pe baza aceloraşi copii 
conforme ale autorizaţiei de transport. 
Art. 18 
(1) Procedura de atribuire în gestiune delegată se aplică pentru executarea serviciilor de transport în regim 
de închiriere şi constă în: 



a) atribuirea copiilor conforme;  
b) eliberarea copiilor conforme şi a ecusoanelor aferente transportatorilor autorizaţi; 
c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată în conformitate cu numărul copiilor 

conforme atribuite şi eliberate. 
(2) Dreptul de a participa la procedura de atribuire în gestiune delegată a executarii serviciului de 
transport în regim de închiriere îl au numai transportatorii autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport 
deţinute. 
(3) Dovada atribuirii în gestiune a executării serviciului de transport respectiv o constituie copia conformă 
a autorizaţiei de transport, care a fost atribuită pentru fiecare autovehicul deţinut, precum şi contractul de 
atribuire a gestiunii. 
Art. 19 
Copia conformă a autorizaţiei de transport se atribuie numai în cadrul procedurii de atribuire în gestiune 
delegată a serviciilor de transport în regim de închiriere. 
Art. 20 
La nivelul municipiului Craiova numărul copiilor conforme pentru executarea serviciului de transport în 
regim de închiriere nu este limitat, acestea atribuindu-se pentru autovehiculele care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) vechimea maxima a autovehiculului - 10 ani de la data fabricatiei; 
b) gradul de poluare maxim admis- EURO 2; 
c) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judeţul Dolj; 
d) solicitantul copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în 

proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe 
întreaga durată de valabilitate a copiei conforme; 

Art. 21 
O copie conformă se atribuie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte, la cerere, cu menţinerea 
obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai dacă în acel moment autoturismul nu depăşeşte vechimea 
de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut de către transportatorii autorizaţi/operatorii economici, cu titlu 
de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing şi sunt îndeplinite toate condiţiile Legii nr. 38/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind prima atribuire. 
Art. 22 
(1) Procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere se 
anunţă public la sediul primăriei şi în mijloacele de informare în masă locale şi judeţene cu cel putin 60 
de zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea cererilor de înscriere în procedură. 
(2) Atribuirea copiilor conforme ale autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere se realizează 
după anunţul prevăzut la alin(1), ca urmare a depunerii solicitărilor din partea transportatorilor autorizaţi 
pentru atribuirea copiilor conforme, pentru autoturismele declarate, deţinute în condiţiile legii. 
Art. 23 
(1) Orice copie conformă a autorizaţiei de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a 
fost atribuită conform prevederilor prezentului regulament, după îndeplinirea condiţiilor cumulative şi 
depunerea, în copie xerox, a următoarelor documente: 

a) autorizaţia de transport, eliberată de Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei municipiului 
Craiova; 

b) certificatul de înmatriculare şi anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi cartea de identitate 
a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat 
respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 

c) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor minimale prevăzute la art. 20, pe 
care autovehiculul respectiv le indeplineşte;  

d) asigurarea persoanelor, a bunurilor acestora şi a mărfurilor transportate, pentru riscurile ce cad în 
sarcina transportatorului autorizat; 

e) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; 
f) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane; 

(2) Orice copie conformă se eliberează odată cu două ecusoane care au acelaşi termen de valabilitate cu 
aceasta. 
(3) Ecusonul aplicat pe parbrizele autovehiculului care execută servicii de transport persoane în regim de 
închiriere şi/sau servicii de închiriere autoturisme - anexa 4 -  conţine următoarele date: 
 a) numărul de ordine; 



 b) denumirea serviciului executat - RENT CAR -; 
 c) denumirea localităţii de autorizare; 
 d) termenul la care expiră valabilitatea copiei conforme atribuite; 
 e) numărul de circulaţie al autovehiculului pentru care s-a atribuit copia conformă. 
Art. 24 
(1) În cazul executării în exclusivitate a serviciului de închiriere autovehicule, procedura de atribuire a 
unei copii conforme se realizează pentru fiecare persoană juridică, fără anunţul prealabil, şi cuprinde 
următoarele etape: 

a) depunerea solicitării operatorului economic pentru atribuirea copiilor conforme pentru 
autoturismele declarate deţinute; 

b) declaraţie pe propria răspundere că deţine autovehiculele în proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing. 

(2) Odată cu eliberarea unei copii conforme se eliberează şi ecusonul respectiv. 
Art. 25 
Operatorul economic, persoană juridică, poate executa serviciul de închirieri de autoturisme în baza 
următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru obţinerea copiilor conforme necesare: 

a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute în 
proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de închiriere; 

b) copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator, eliberate de registrul comerţului 
pentru operatorul economic care execută activităţi de închiriere autoturisme; 

c) declaraţie pe propria răspundere a operatorului că asigură spaţiul necesar pentru parcarea 
autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu deţinut în proprietate sau 
prin contract de închiriere pe toată durata desfăşurării activităţii. 

d) declaraţie pe propria răspundere că sunt îndeplinite de către autovehicule condiţiile minimale 
prevazute la art. 21 ; 

e) certificatul de înmatriculare şi anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă şi cartea de identitate 
a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat 
respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 

 
 

 
SECŢIUNEA 3. Procedura de încheiere a contractelor de atribuire în gestiune delegată a 

serviciului de transport în regim de închiriere 
 

Art. 26 
(1) Executarea serviciului de transport în regim de închiriere se atribuie transportatorilor autorizaţi de 
către autoritatea de autorizare, prin contract de atribuire în gestiune delegată, - anexa nr.5 -, încheiat în 
condiţiile legii. 
(2) Odată cu finalizarea procedurii de eliberare a copiilor conforme se demarează procedura de încheiere 
a contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului respectiv, care se realizează pe baza tuturor 
copiilor conforme obţinute prin procedura de atribuire.  
(3) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a 
valabilităţii copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani. 
(4) Contractul de atribuire în gestiune va conţine: 

a) lista cu copiile conforme deţinute, cu precizarea numerelor de ordine şi a termenelor de 
valabilitate a acestora; 

b) caietul de sarcini; 
c) drepturile şi obligaţiile părţilor. 

(5) Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a incheia cu 
terţi contracte de subdelegare a serviciului respectiv. 
(6) Un contract de atribuire se reziliază în următoarele cazuri: 

a) a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; 
b) au fost retrase toate copiile conforme care au făcut obiectul contractului;  

 
 
 



CAPITOLUL III – DOCUMENTE OBLIGATORII LA BORDUL AUTOVEHICULELOR 
 
 

Art. 27 
În cazul prestării serviciului de transport persoane în regim de închiriere, documentele care trebuie să 
existe la bord sunt următoarele: 

a) copia conformă a autorizaţiei de transport; 
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică 

valabilă; 
c) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora;  
d) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;  
e) certificatul de atestare profesională a conducătorului auto, în cazul transportului de persoane; 
f) contractul de prestare a serviciului încheiat între transportatorul autorizat şi utilizator; 
g) documentul fiscal cu regim special valabil privind plata anticipată a întregului transport contractat;  
h) ecusoanele aplicate pe parbrize. 

Art. 28 
Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să existe copia 
conformă a certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului, eliberată, la cerere, de către 
autoritatea de autorizare pentru o durată de 5 ani. Copia conformă a certificatului de înregistrare la 
registrul comerţului sau, după caz, a autorizaţiei de transport este valabilă în prezenţa următoarelor 
documente:  

a) certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică 
valabilă;  

b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului 
autorizat;  

c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto; 
d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului de 

închiriere prestat; 
e) ecusoanele aplicate pe parbrize. 

Art. 29 
(1) Lipsa ecusoanelor sau a unuia dintre documentele prevăzute la art. 27  sau art. 28, după caz, la 
controlul efectuat de autorităţile abilitate, impune reţinerea copiei conforme a autorizaţiei de transport sau 
a certificatului de înregistrare la registrul comerţului, comunicându-se imediat această masură către 
transportatorul autorizat, până când se face dovada existenţei şi valabilităţii documentelor respective.  
(2) În cazul imposibilităţii transportatorului autorizat de a face dovada existenţei sau valabilităţii 
ecusoanelor ori a unuia dintre documentele respective, în maximum 30 de zile, copia conformă respectivă 
se retrage, odată cu ecusoanele.  
 
 
 

CAPITOLUL IV – ÎNLOCUIREA UNUI AUTOVEHICUL 
 
 

Art. 30 
(1) Transportatorul autorizat poate să işi înlocuiască, la cerere, în mod justificat, autovehiculul deţinut cu 
titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing,  pe toată perioada de valabilitate a copiei 
conforme deţinute, pentru care a obţinut o copie conformă, cu un alt autovehicul deţinut în aceleaşi 
condiţii, în următoarele cazuri:  

a) autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului. În 
această categorie se inscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene 
privind noxele; 

b) autovehiculul a fost casat; 
c) autovehiculul a fost înstrăinat; 
d) autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică. 

(2) Pe baza cererii de înlocuire autoritatea de autorizare va elibera o noua copie conformă, păstrând 
acelaşi număr de ordine, precum şi ecusoanele RENT CAR corespunzătoare acesteia. 



Art. 31 
(1) Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing de 
către transportatorul autorizat respectiv şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu 
mai mult de 10 ani; 

b) să îndeplinească condiţiile necesare pentru procedura de eliberare a copiilor conforme. 
(2) Pentru înlocuirea unui autovehicul se depune următoarea documentaţie: 

a) cererea transportatorului pentru înlocuirea copiei conforme; 
b) copia conformă emisă de Primăria Municipiului Craiova, în original; 
c) dovada motivului justificat pentru care se solicită înlocuirea autovehiculului (documente care 

atestă că autovehiculul înlocuit nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării 
sau furtului; autovehiculul a fost casat; aotovehiculul a fost înstrăinat; autovehiculul înlocuitor are 
o vechime mai mică) 

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 
valabilă; 

e) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat, din care să rezulte că 
proprietarul autovehiculului este şi deţinătorul legal al copiei conforme; 

(3) Copia conformă se va elibera după prezentarea dovezii de achitare a taxelor aferente. 
 
      
  
 

CAPITOLUL V – TARIFE PENTRU PRESTAŢIILE SPECIFICE REALIZATE DE 
AUTORITATEA DE AUTORIZARE – TRANSPORT ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 

 
Art. 32 
Transportatorii autorizaţi care desfăşoară transport în regim de închiriere, vor achita tarife pentru 
prestaţiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare. 
Art. 33 
Taxele pentru prestaţiile specifice efectuate de Autoritatea de Autorizare, stabilite în condiţiile legii, sunt 
cele din anexa nr.6 a prezentului regulament. Acestea pot fi actualizate periodic, în funcţie de rata de 
inflaţie şi intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Craiova. 
Art. 34 
(1) Toate copiile conforme care au suportat modificări de date impun retipărirea acestora (schimbarea 
denumirii transportatorului, înlocuirea persoanei desemnate, înlocuirea autovehiculului, duplicate, etc., se 
vor elibera contra cost, după achitarea taxelor aferente. 
(2) Autorizaţia de transport, copiile conforme şi ecusoanele aferente acestora se eliberează în condiţiile 
prezentului regulament, după prezentarea dovezii de achitare a taxelor de eliberare aferente. 
 

 
 

CAPITOLUL VI – OBLIGAŢII 
 
 

Art. 35 
În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizaţi care efectuează 
servicii de transport public local în regim de închiriere au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru 
cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe 
care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa 
circulaţiei. 
Art. 36 
Responsabilităţile ce revin persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport 
sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea şi 
atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, cu 
modificările şi completările ulterioare. 



Art. 37 
(1) Principalele obligaţii ale transportatorilor autorizaţi sunt următoarele:  

a) să asigure executarea serviciilor de transport în regim de închiriere în condiţii de legalitate, 
siguranţă şi calitate;  

b) să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim RENT CAR;  
c) să nu utilizeze conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale sau 

care înregistrează abateri grave în cazierul de conduită profesională;  
d) să asigure clientului şi celorlalte persoane transportate beneficiul asigurării lor, a mărfurilor sau a 

bunurilor acestora pe toată durata transportului;  
e) să asigure posibilitatea ca, conducătorul auto să poată transmite la societate orice informaţie 

referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau la alte evenimente referitoare la siguranţa 
transportului ori a sa personală;  

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

(2) Principalele obligaţii ale conducătorilor auto sunt următoarele: 
a) să aibă ţinuta corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;  
b) să deţină atestatul pregătirii profesionale valabil şi să îl prezinte la solicitarea organelor de control 

abilitate de prezenta lege;  
c) să nu implice autoturismul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter 

infracţional ori în alte acte antisociale;  
d) să anunţe organele de poliţie, în cel mai scurt timp şi cu prioritate, despre orice eveniment grav la 

care au participat sau au fost martori; 
e) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;  
f) să transporte clientul la destinaţie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;  
g) să nu încarce autoturismul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;  
h) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat 

pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; 
i) să prezinte informaţiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la 

aparatul de taxat, pentru verificare;  
j) sa nu transporte bagaje sau bunuri care sa nu permita inchiderea portbagajului, portierelor si a 

geamurilor;  
k) să nu transporte clienţi pe bancheta din faţă decât în cazul în care îi atenţionează în prealabil că au 

obligaţia să poarte centura de siguranţă;  
l) să se supună controlului autorităţilor abilitate şi să prezinte la control, în timpul activităţii, 

documentele prevăzute de lege şi de legislaţia în vigoare; 
m) să nu fumeze şi să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.  

(3) Principalele obligaţii ale clienţilor sunt următoarele:  
a) să achite preţul transportului executat;  
b) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu conducătorul auto în timpul desfăşurării 

cursei respective;  
c) să acorde sprijin conducătorului auto în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul 

efectuării transportului, anunţând imediat organele de poliţie în legătură cu aceste evenimente;  
 
 

CAPITOLUL VII – CAZIERUL DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ 
 

Art. 38 
(1) Autoritatea de autorizare a Primăriei Municipiului Craiova organizează şi deţine o bază de date 
privind activitatea profesională, evidenţa abaterilor de la conduita profesională şi a sancţiunilor pentru 
aceste abateri pentru categoriile prevăzute de lege. 

(2) Autoritatea de autorizare a Primăriei Municipiului Craiova se consultă cu asociaţiile profesionale 
reprezentative şi solicită adeverinţe eliberate de către acestea transportatorilor autorizaţi, în vederea 
menţinerii la zi a cazierului de conduită profesională. 



Art. 39 
(1) Abaterile grave de la conduita profesională a transportatorului autorizat – a persoanei desemnate 
angajată a transportatorului, sunt următoarele: 

a) folosirea de documente sau declaraţii pe propria răspundere false în autorizarea ori executarea 
serviciului respectiv; 

b) practicarea de proceduri vizând realizarea sau favorizarea evaziunii fiscale; 

c) încălcarea repetată a metodologiei privind modul de realizare a tarifelor pentru serviciile prestate; 

d) încălcarea repetată a prevederilor contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi ale 
regulamentului de organizare şi efectuare a serviciului; 

e) încălcarea repetată a prevederilor legale privind respectarea legalităţii, siguranţa, calitatea şi 
continuitatea serviciului; 

f) încălcarea repetată a prevederilor privind protecţia clientului şi protecţia mediului; 

g) încălcarea repetată a obligaţiei de a asigura corecta funcţionare a aparatelor de taxat; 

h) transmiterea autorizaţiilor de transport în regim de închiriere sau a copiilor conforme, pentru a fi 
utilizate de către alte persoane juridice sau fizice; 

i) încălcarea repetată a prevederilor privind întocmirea contractelor de efectuare a serviciului şi/sau a 
documentelor de plată anticipată a acestora în cadrul serviciului de transport în regim de 
închiriere; 

j) utilizarea aparatelor de taxat nefiscalizate sau a aparatelor de taxat şi a staţiilor radio procurate 
nelegal; 

k) folosirea conducătorilor auto care nu deţin atestat profesional sau al căror atestat are valabilitatea 
depăşită; 

l) încălcarea repetată a obligaţiei de a înştiinţa în scris autoritatea de autorizare la a cărei bază de 
date este arondat conducătorul auto în legătură cu încetarea contractului individual de munca; 

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

n) persoana desemnată nu a declarat că are interdicţia de a profesa, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă şi irevocabilă sau în cazurile prevazute de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

 

(2) Abaterile grave de la conduita profesională constituie motivele reţinerii şi retragerii autorizaţiei de 
transport, precum şi ale anulării certificatului de atestare a pregătirii profesionale ori a certificatului de 
competenţă profesională, ca urmare a constatării acestor abateri în urma controalelor sau a sesizărilor 
primite. 
 
 
 

CAPITOLUL VIII – RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 
 
 

Art. 40 
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament se sancţionează conform art. 55 şi art. 56 din Legea nr. 
38/2003 cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 



CAPITOLUL IX– DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 
 

Art. 41 
(1) Vizarea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare pe baza cererii 
transportatorului autorizat, depusă înainte de expirarea valabilităţii acesteia. 
(2) În cazul în care transportatorul autorizat a depăşit termenul de valabilitate a autorizaţiei de transport 
cu mai mult de 30 de zile, nu a solicitat atribuirea vizei în termen, autorizaţiei de transport va fi retrasă. 
Art. 42 
Primirea documentelor în vederea autorizării persoanelor fizice, asociaţiilor familiale sau persoanelor 
juridice, în vederea efectuării transportului în regim de închiriere, conform prezentului regulament se va 
efectua la Registratura Primăriei Municipiului Craiova, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentului 
regulament, după care se declanşează procedura de atribuire a copiilor conforme, prin publicarea 
anunţului de depunere a cererilor de înscriere în procedură. 
Art. 43 
Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data adoptării. 

Art. 44 
Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului Regulament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Marin Traian RADU 



 

Anexa nr.1 la Contract 

 

Lista cu autovehiculele detinute de transportatorul autorizat 
 

 

Nr. 
crt. 

Marca autovehicul Nr. 
înmatriculare 

Nr. de ordine al 
copiei conforme 

Valabilitate 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 







































Anexa nr.1 la Regulament 

ROMÂNIA  
 

         Seria AP Nr. .......................       





         Seria AP Nr. .......................       









 









AUTORIZAŢIE NR. ..................... 
PENTRU TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE 

Eliberată în baza Legii nr. 38/2003, 
modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 

 

  Se autorizează ......................................................................................................................................... 

 reprezentat prin persoana desemnată .........................................................................................................

 pentru a executa serviciul public de transport local de persoane în regim de închiriere. 

  Autorizaţia este valabilă şi pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme, în condiţiile legii. 

  Autorizaţia este valabilă pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data de .........................., 

 cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani. 

 

  Data eliberării .................................. 

 

   PRIMAR,         SECRETAR, 
 

 



 
CAIET DE SARCINI  

AL SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL – RENT CAR 
 
 

CAPITOLUL I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI 
 

Art. 1  
Prezentul Caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de transport public local în regim 
de închiriere, în municipiul Craiova. 
Art. 2  
Prezentul caiet de sarcini este parte integrantă din contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului 
de transport public local în regim de închiriere. 
 

CAPITOLUL II – CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE  
 

Art. 3 
Operatorii serviciilor de transport public local în regim de închiriere vor asigura:  
a) mijloacele de transport necesare realizării serviciului de transport public în regim de închiriere 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) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor auxiliare şi a 
curăţeniei acestora;  
d) spaţii în suprafaţă suficientă pentru parcarea mijloacelor de transport;  
e) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, pregătirea profesională, 
examinarea medicală şi psihologică a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;  
f) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului 
autorizat;  
g) 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 închiriere;  
h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor si reclamaţiilor si de rezolvare a acestora; 
i) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; 
j) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea 
incendiilor;  
 
 
CAPITOLUL III – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORILOR AUTORIZAŢI 

 
Art. 4 
Transportatorul autorizat are dreptul să efectueze, în condiţiile legislaţiei în vigoare, serviciul public de 
transport local în regim de închiriere.  
Art. 5 
În vederea realizării unui sistem de transport public local în regim de închiriere care să asigure deplasarea 
clienţilor în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale şi confort, transportatorul autorizat 
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:  
1. să asigure montarea dotărilor specifice, afişarea tuturor însemnelor şi înscrisurilor categoriei de 
transport;  
2. transportatorul autorizat va avea obligatoriu mijloace de transport specializate pentru persoanele cu 
handicap;  
3. să asigure clienţii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului autorizat;  
4. să asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de siguranţă şi confort;  
5. mijloacele de transport să aibă un aspect estetic corespunzător;  
6. mijloacele de transport să aibă inspecţia tehnică periodică efectuată la termen;  
7. mijloacele de transport trebuie să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind 
siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;  



 
Art.6  
Transportatorul autorizat are obligaţia de a respecta reglementările şi normativele legale în vigoare.  
Art.7 
Administratorul transportatorului autorizat împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi 
efectiv activitatea de transport local în regim de închiriere răspund de asigurarea stării tehnice 
corespunzătoare a vehiculelor aflate în administrarea societăţii.  
Art.8 
Persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport local în regim de închiriere 
răspunde de instruirea personalului în vederea efectuării serviciului de transport public local în regim de 
închiriere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu caietul de sarcini specific. 
Art.9  
Transportatorul autorizat are obligaţia: 
- să păstreze autorizaţia de transport pentru executarea serviciului public de transport local în regim de 
închiriere la sediu; 
- să comunice autorităţii de autorizare care a eliberat autorizaţia de transport local în regim de închiriere 
orice modificare faţă de documentele care au stat la baza atribuirii autorizaţiei, în termen de maxim 30 
zile de la apariţia acesteia, sub sancţiunea retragerii; 
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorităţii de autorizare care a eliberat autorizaţia de transport 
local în regim de închiriere încetarea activităţii din iniţiativa transportatorului autorizat; 
- să comunice în scris, în termen de 15 zile, autorităţii de autorizare care a eliberat autorizaţia de transport 
local în regim de închiriere pierderea, sustragerea sau deteriorarea acesteia; 
- să reînnoiască autorizaţia de transport local în regim de închiriere la expirarea perioadei de valabilitate şi 
să solicite cu cel puţin 30 zile înainte aplicarea vizelor. 
Art.10 
La solicitarea organelor de control abilitate, personalul operatorului de transport închiriere – 
administrator, persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport local în regim 
de închiriere, director - este obligat să pună la dispoziţia acestora toate documentele care atestă dreptul de 
a desfăşura activitatea de transport local în regim de închiriere, documentele prevăzute în prezentul caiet 
de sarcini sau în alte reglementări în vigoare, precum şi actele de identitate personale. 
Art.11 
Documentele pe care operatorul de transport închiriere trebuie să le deţină la sediu sunt:  
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în 
sarcina transportatorului;  
- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie 
pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;  
- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate, acordul firmei pentru activitatea de închiriere;  
- evidenţa avizelor medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi 
efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;  
- evidenţa privind instruirea personalului pe linia siguranţei rutiere;  
- evidenţa 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 copiilor conforme şi a delegării gestiunii, după caz;  
- 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 închiriere;  
- fişele cu instruirea personalului privind protecţia muncii şi PSI (în original);  
- caietul de reclamaţii 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/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de 
transport; 
- cazierul de conduită profesională; 
- alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



Anexa nr.5 la Regulament 
Contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de închiriere  

 
Contract nr. ................ din ……………............., 

încheiat la sediul Primăriei Municipiului Craiova 
 

CAPITOLUL I -Părţile contractante  
 
 

Între,  
Municipiul Craiova, prin primar, cu sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr.1, telefon/fax .............................., 
şi ............................. , cod fiscal ................................, cont nr. ......................................., deschis la Direcţia 
de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Craiova, în calitate de autoritate contractantă-  
beneficiar, pe de o parte,  
şi  
Transportatorul autorizat …………............................................................................................, cu sediul în  
Craiova, str. ...............................................................................................,  nr. ..............................................  
telefon/fax ……………............................................., număr de înregistrare ..................................…...., 
cod fiscal/cod unic de înregistrare …….……...................................., cont nr. ……..............……….……..,  
deschis la Banca …………….........……......., reprezentat legal prin …......................……………..., având  
funcţia de ……………..................................…, în calitate de operator de servicii publice, pe de altă parte,  
s-a încheiat prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local în 
regim de închiriere.  
 
 

CAPITOLUL II -Obiectul contractului  
 
Art. 1 
(1) Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl constituie executarea serviciului de transport 
public local în regim de închiriere, pe teritoriul municipiului Craiova, cu autorizaţia de transport nr. 
............…. şi cu un număr de …….….… copii conforme (listă conform anexă nr. 1 la prezentul 
contract), pentru autoturismele deţinute de transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui 
contract de leasing. 
Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit 
strategiei şi programului autorităţilor administraţiei publice locale privind serviciile publice şi cerinţele 
referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi protecţia mediului. 
Caietul de sarcini face parte integrantă din prezentul contract. 
(2) Obiectivele beneficiarului :  
a) dezvoltă, promovează, calitatea şi eficienţa serviciului de transport local în regim de închiriere, în 
scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a 
municipiului Craiova;  
b) organizează, reglementează, controlează şi monitorizează permanent serviciul de transport public local 
în regim de închiriere, pe raza municipiului Craiova, în conformitate cu reglementările în vigoare;  
c) urmăreşte ca exploatarea autoturismelor să se realizeze în condiţii care să asigure executarea serviciului 
de transport public local în regim de închiriere, în condiţii de siguranţă şi confort pe întreaga durată a 
contractului de atribuire în gestiune delegată;  
  
 

CAPITOLUL III -Durata contractului  
 
Art. 2  
(1) Durata contractului de delegare a serviciului este egală cu durata maximă de valabilitate a  copiilor 
conforme ale autorizaţiei de transport în regim de închiriere (5 ani). Contractul de atribuire a gestiunii 
delegate intră în vigoare o dată cu semnarea lui de către ambele părţi.  
(2) Caietul de sarcini şi lista copiilor conforme deţinute care fac parte integrantă din contractul de 
atribuire în gestiune delegată a serviciului, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părţi.  
 
 



 
CAPITOLUL IV -Drepturile părţilor  

A. Drepturile transportatorului autorizat 
 
 

Art. 3 
Transportatorul autorizat are următoarele drepturi:  
a) să stabilească, să ajusteze şi să modifice tarifele conform legislaţiei în vigoare;  
b) să aibă acces liber si nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public. 
 
 
 

B. Drepturile beneficiarului  
 
 
Art. 4 
Beneficiarul are următoarele drepturi:  
a) acordarea, în condiţiile legii, de facilităţi transportatorilor autorizaţi pentru încurajarea dezvoltării 
serviciului de transport public local în regim de închiriere, corelată cu veniturile proprii;  
b) sancţionarea transportatorului autorizat în cazul săvârsirii unor abateri grave şi/sau repetate, cu 
menţionarea obligatorie a acestora în cazierul de conduită profesională.  
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V -Obligaţiile părţilor 
A. Obligaţiile transportatorului autorizat  

 
 
Art. 5 
(1) Transportatorul autorizat este obligat:  
a) să efectueze transportul public local de persoane în regim de închiriere, a prevederilor din caietul de 
sarcini, în conditii de calitate, confort, siguranţă şi eficienţă;  
b) să nu subdelege către terţi servicii şi/sau bunuri care fac obiectul contractului;  
c) să pună la dispoziţia utilizatorilor mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de 
legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;  
d) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente si accidentale care se impun, conform programelor 
de întreţinere, reparaţii, dotări si investiţii ;  
e) să încheie si să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi 
asigurarea persoanelor si bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind 
asigurările;  
f) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;  
g) să asigure accesul organelor de control ale beneficiarului la informaţiile privind executarea serviciului 
delegat;  
h) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare sau din hotărârile Consiliului 
Local al Municipiului Craiova sau ale Autorităţii de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului 
Craiova;  
i) să asigure afişarea în interiorul autovehiculului a ecusonului cu numele conducătorului auto; 
j) să aibă autoturisme speciale pentru persoanele cu dizabilităţi; 
k) să respecte locul de parcare declarat. 
 
 
 
 
 



B. Obligaţiile beneficiarului  
 
 

Art. 6 
Beneficiarul este obligat:  
a) să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi caietul de 
sarcini, precum şi în regulamentul pentru organizarea şi executarea serviciului de transport public local în 
regim de închiriere pe teritoriul Municipiului Craiova, aprobat de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova.  
b) să urmărească, să asigure permanent controlul şi monitorizarea modului de respectare şi îndeplinire a 
condiţiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi în caietul de 
sarcini, precum şi calitatea şi eficienţa serviciilor prestate în tot timpul prestaţiei.  
c) să analizeze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări sau reclamaţii 
privind abaterile de la conduita profesională a unei persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
transportului în regim de închiriere, cu consultarea obligatorie a părţilor implicate şi să ia măsurile care se 
impun, notificând aceasta şi asociaţiei reprezentative;  
d) să îsi asume pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului toate 
responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de beneficiar, cu excepţia celor transferate în 
mod explicit în sarcina transportatorului autorizat prin caietul de sarcini;  
e) să nu îl tulbure pe transportatorul autorizat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;  
f) să intervină în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăsurarea activităţii transportatorului 
autorizat;  
g) să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului în afară de 
cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului.  
 
 
 

CAPITOLUL VI -Răspunderea contractuală  
 
Art. 7 
(1) Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 
(2) În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de 
atribuire în gestiune delegată a serviciului, invocând forţa majoră-determinând întârzieri în execuţia 
serviciului sau chiar încetarea acestuia, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen 
de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră şi va 
contribui la minimalizarea efectelor negative ivite. Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma 
toate riscurile şi consecinţele ce decurg.  
Art. 8 
Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una 
dintre părţi penalizări sau alte compensaţii. Perioada de executare a contractului de atribuire în gestiune 
delegată a serviciului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră.  
 
 
 
 

CAPITOLUL VII -Litigii  
 
Art 9 
Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor rezultate 
din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului.  
Art. 10 
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 9 se vor soluţiona pe calea instanţelor 
judecătoresti, potrivit legii. 

 
 
 



CAPITOLUL VIII -Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului  
 
 
Art. 11  
Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului încetează în următoarele situaţii:  
a) la expirarea duratei stabilite în contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, dacă părţile nu 
au convenit în scris condiţiile legale de prelungire;  
b) în cazul denunţării unilaterale justificate de către transportatorul autorizat a contractului de atribuire în 
gestiune delegată a serviciului;  
c) în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri;  
d) autorizaţia de transport a expirat sau a fost retrasă definitiv;  
e) contractul este reziliat de drept în cazul în care transportatorul autorizat este declarat în faliment.  
 
 
 
 

CAPITOLUL XI – Dispoziţii finale  
 
 
Art. 12 
(1) Modificarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului se face numai prin act 
adiţional încheiat între părţi, care vor face parte integrantă din prezentul contract.  
(2) Beneficiarul poate modifica unilateral, din cauze justificate, partea reglementară a prezentului contract 
de atribuire în gestiune delegată a serviciului numai printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 
Craiova. 
Art. 13 
(1) Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi caietul de sarcini aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova, precum şi anexele care fac parte integrantă din 
acesta, reprezintă voinţa părţilor.  
(2) Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului intră în vigoare la data semnării şi a 
fost încheiat în 3 (trei) exemplare.  
 

Beneficiar, Transportator autorizat, 
  

............................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ: 
Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului public de transport local în regim de închiriere, 
potrivit înţelegerii între părţi, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare. 



Anexa nr.2 la Regulament 

         Seria AT Nr. .......................       

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

 
 
 

COPIA CONFORMĂ NR. ..................... 
a autorizaţiei de transport pt. efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere 

Eliberată în baza Legii nr. 38/2003, 
modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 

 

  Deţinător ..............................................................................................................................., posesor al 

 autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere nr. ......................, pentru executarea serviciului 

 public de transport local de persoane în regim de închiriere, eliberată la data de .............................., 

 valabilă cu autoturismul marca .........................................................., nr. de circulaţie ..........................., 

 începând cu data de .................................., până la data de  .................................... 

  Autorizaţia este valabilă şi pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme, în condiţiile legii. 

  Autorizaţia este netransmisibilă. 



 

   

  

 PRIMAR, 

   

   

 

 SECRET

AR, 
   

   

   

   
 







































Anexa nr.3 la Regulament 

ROMÂNIA  
 

         Seria AT Nr. .......................       





         Seria AT Nr. .......................       









 









COPIA CONFORMĂ NR. ..................... 
      a certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului pentru efectuarea serviciului de închiriere 

autoturisme 
Eliberată în baza Legii nr. 38/2003, 

modificată şi completată prin Legea nr. 265/2007 
 

  Deţinător ..............................................................................................................................., posesor al 

 certificatului de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, cod unic 

 de înregistrare ....................................., nr. de ordine în registrul comerţului .................................................. 

 pentru executarea serviciului de închiriere autoturisme, eliberat la data de ...................................................., 

 valabil cu autoturismul marca .............................................................., nr. de circulaţie ................................, 

 începând cu data de .................................., până la data de  .................................... 

  Autorizaţia este netransmisibilă. 

   

 

   PRIMAR,         SECRETAR, 

            
 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 4 la Regulament 

 

CRAIOVA 
 RENT CAR NR. 

DJ  01  ABC 
DATA EXPIRĂRII 

 

 0 1 0 1 2 0 1 0  

 
 



Anexa nr. 6 la Regulament 
 
 
 
 

Taxe 
pentru prestaţiile efectuate de Autoritatea de Autorizare 

 
 
 
 

Nr. 
crt.  

Denumire prestaţie Taxă 

1. Eliberarea autorizaţiei de transport pentru transportul de persoane în regim 
de închiriere 

500 lei 

2. Eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport în regim de închiriere 300 lei 
3. Eliberarea copiei conforme a certificatului de înregistrare la Registrul 

Comerţului – pentru serviciul de închiriere 
300 lei 

4. Eliberarea unui duplicat al autorizaţiei de transport sau al copiei conforme, 
ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate 

100 lei 

5. Înlocuirea autorizaţiei de transport, a copiei conforme a autorizaţiei de 
transport sau a copiei conforme a certificatului de înregistrare la Registrul 
Comerţului ocazionată de schimbarea denumirii transportatorului, de 
înlocuirea persoanei desemnate sau a autovehiculului 

200 lei 

6. Eliberarea ecusoanelor RENT CAR 100 lei 
7. Eliberarea cazierului de conduită profesională 10 lei 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 



 
 

 

       VIZE 

 
    
    
    

Valabil până la: 
......................... 

Semnătura 
 
 
 

L.S. 
 

Valabil până la: 
.......................... 

Semnătura 
 
 
 

L.S.  

Valabil până la: 
............................ 

Semnătura 
 
 
 

L.S.  

Valabil până la: 
........................... 

Semnătura 
 
 
 

L.S.  

Valabil până la: 
........................... 

Semnătura 
 
 
 

L.S. 
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