
 

 

ANUNŢ  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ONEȘTI 

B-dul Oituz, nr.17 
 IN ATENŢIA OPERATORILOR DE TRANSPORT/TAXIMETRIŞTI INDEPENDENŢI 

 CARE EXECUTA TRANSPORT PERSOANE IN REGIM DE TAXI 
 IN MUNICIPIUL ONEŞTI  

 
 
In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 356/2007 al Ministerului 

Internelor şi Reformelor Administrative privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 cu modificările şi 
completările ulterioare, privind transportul în regim de taxi şi în regim de 
închiriere și a prevederilor H.C.L nr. 18/2008 modificată prin H.C.L. 
316/20.10.2022, privind  aprobarea Regulamentului de organizare și executare a 
serviciului de transport în regim de taxi din municipiul Onești, Primăria 
Municipiului Oneşti aduce la cunoștința operatorilor de transport in regim de taxi 
următoarele: 

Autoritatea de autorizare, ca autoritate competentă conform dispozitiilor 
art. 1¹ lit. d) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim 
de închiriere, demarează procedura de eliberare a autorizațiilor de taxi 
prelungite pentru perioada 15.02.2023-14.02.2028, sens în care se vor elibera 
autorizațiile de transport și de taxi/contractele de atribuire în gestiune delegate 
a serviciului de transport în regim de taxi.  

 
(1). In vederea prelungirii și eliberarii autorizațiilor de transport si de taxi 
transportatorii autorizați vor depune următoarele documente: 
a) Cerere pentru prelungire autorizaţie taxi-(model Primarie); 
b) Autorizatia de transport în original; 
c) Autorizaţia/autorizatiile de taxi, în original; 
d)Copie după certificatul de înmatriculare, după cartea de identitate a 
autovehiculului deţinut în proprietate sau copie după certificatul de 
înmatriculare, după cartea de identitate şi după contractul de leasing a 
autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing din care să reiasă 
valabilitatea I.T.P. Taxi; 
e) Copie după certificatul de agreeare; 
f) Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are 
datorii la bugetul local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se 
eliberează autorizaţia taxi;  
g) Copie după asigurare R.C.A; 



h) Copie după asigurare bagaje si călători ; 
i) Dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele 
contabile venitul brut realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în 
conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din 
dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiiei  taxi (bon fiscal );  
j) -Copie după buletin verificare metrologică; 
k) - Copii C.I. (B.I.) conducător auto; 
l)- Copie perimis auto conducător auto; 
m)- Copii aviz medical și pshiologic valabil ; 
n)- Copie atestat profesional al taximetristului; 
o)- Copie contract de muncă (cartea de muncă) ale conducătorilor auto; 
P)-Copie contract de dispecerat 
(2) Cererea de solicitare va fi depusă la registratura Primăriei Municipiului 
Onești, iar dosarele  cu documentele în original și copiile acestora vor fi depuse la 
biroul Monitorizare Utilități Publice.  
(3) Toate documentele (copiile) se autentifică pentru conformitate, de către 
managerul de transport pentru persoane juridice  și individual de către operatorii 
independenți. 
 (4) Documentaţia depusă se analizează de catre Autoritatea de Autorizare din 
cadrul Primăriei Municipiului Onești şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile  
pentru prelungirea acestora se vor elibera autorizațiile de transport si de taxi 
urmând ca ulterior să se întocmească contractele de delegare a serviciului de 
transport in regim de taxi funcție de numărul de autorizații de taxi atribuite. 
 (5)Dacă transportatorul autorizat nu a depus documentaţia conform alin.(1) si 
alin.(2) autorizaţia taxi pentru care nu s-au depus  toate documentele și  nu 
indeplinește  condițiile  prevăzute de legislația în vigoare, vor rămâne vacante și 
se vor atribui prin procedura de atribuire altor operatori . 
(6) Autoturismul pentru care se solicită prelungirea autorizaţiei de taxi nu 
depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei și are viza anuală pentru 
anul 2022. 
(7)Transportatorului autorizat nu i s-a retras sau suspendat  autorizaţia de 
transport sau de autorizaţia taxi respectivă în ultimii 5 ani. 
(8) Transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul local. 
 
 


