
 
           

Anexă 
        La HCL nr. 30 din 28.02.2011  
        
CONTRACT DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ 
a serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere 
  
Nr..............din................, 
Încheiat la sediul Primăriei      
  
CAPITOLUL I: Părţile contractante 
 
Orsaşul Tîrgu Neamţ, cu sediul în Tîrgu Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 62, judeţul Namț, reprezentat prin Decebal Arnăutu, 
având funcţia de primar, în calitate de  concedent , pe de o parte, și  
Transportatorul autorizat......................................................................................, cu sediul/domiciliul în Tîrgu Neamț, 
str.............................................................., nr..........., bl........., sc........., ap........., etaj........., judeţul Neamț, înregistrat sub nr. 
.................................................. la Registrul comerţului..............................., având contul.................................................., deschis 
la.........................................................., codul unic de înregistrare........................................., reprezentat legal 
prin............................................................................., în calitate de concesionar   , pe de altă parte.  
 
CAPITOLUL II: Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată 

  Art. 1 
Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl reprezintă executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în 
regim de închiriere, numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită de lege. 
 
CAPITOLUL III: Durata contractului 
Art. 2 
(1) Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioada de ____ ani,  începând cu data de ______________ 
până la data de                            egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme, (anexa nr. 1 la 
prezentul contract), dar nu mai mult de 5 ani. 
(2)Serviciul prevazut in prezentul contract este in conformitate cu caietul de sarcini (anexa nr.2 la prezentul contract), intocmit 
potrivit strategiei si programului autoritaţii administraţiei publice locale privind serviciile publice si cerintele referitoare la 
siguranţa,  igiena, sanatate si protecţia mediului 
(3)Contractul de atribuire în gestiune delegată se încheie pentru o perioadă egală cu durata maximă a valabilităţii autorizaţiilor 
taxi sau a copiilor conforme atribuite, dar nu mai mult de 5 ani. 
(4)Dacă pe parcursul derulării contractului de atribuire transportatorul autorizat obţine alte autorizaţii taxi sau copii conforme, 
acestea vor fi incluse în contract prin act adiţional, nemodificându-se durata contractului. 
(5)După expirarea contractului, acesta poate fi reînnoit, pentru autorizaţiile taxi sau copiile conforme a căror valabilitate nu a 
expirat, durata contractului reînnoit fiind egală cu cea mai mare durată de valabilitate a unei autorizaţii sau copii conforme 
deţinute, dar nu mai mare de 5 ani. 
  
CAPITOLUL IV: Drepturile părţilor 
SECŢIUNEA A: Drepturile concesionarului 
Art. 3 
Concesionarul are următoarele drepturi: 
a)să încaseze tarifele aferente transportului in regim de taxi sau în regim de închiriere prestat. 
b)să utilizeze patrimoniul propriu pentru asigurarea serviciului de transport in regim de taxi sau în regim de închiriere. 
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, conform legislaţiei în vigoare, se poate adresa instanţei 
competente. 
d)să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activităţile de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere desfăşurate pe 
drumul public. 
SECŢIUNEA B: Drepturile concedentului 
Art. 4 
Concedentul are următoarele drepturi: 
a)asocierea intercomunitară, în vederea realizării unor investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii aferente 
transportului in regim de taxi sau in regim de închiriere. 
b)în caz de nerespectare repetată a clauzelor contractuale, poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată. 
c)controlul, conducerea şi coordonarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere. 
d)constatarea și sancţionarea abaterilor de la legislaţia în vigoare cu privire la serviciul de transport public local în regim de taxi 
sau în regim de închiriere. 
  
 
 
 
 



 
 
CAPITOLUL V: Redevenţa 
Art.5  
Pentru atribuirea în gestiune delegata a serviciului public de transport local în regim de taxi, transportatorul autorizat datoreaza  
anual Oraşului Tîrgu Neamţ o redevenţa. 
Art.6  
Cuantumul redeventei va fi de 57 Euro/ an pentru fiecare autorizatie taxi deţinuta de transportatorul autorizat. Redevenţa se va 
actualiza anual in funcţie de rata inflaţiei şi va fi stabilită prin Hotărîre de Consiliu Local. 
Art.7  
Termenul de plată a  redevenţei pentru atribuirea in gestiune delegata a serviciului de transport public local în regim de taxi este 
pînă pe data de 31.03.  a fiecărui an. 
Art.8  
Neachitarea sumelor datorate la data şi în conditiile prevazute la art.6 si art.7 atrage penalitaţi prevăzute de reglementările 
legislaţiei în vigoare . 
Art.9 
 Pentru plata redevenţei se va lua în calcul cursul euro practicat de BNR din data achitării redevenţei. 
Art.10 
Daca întârzierea sumelor datorate este mai mare de 30 zile faţa de termenul scadent şi dacă în aceasta perioada nu este invocata 
forţa majora sau nu intervine o noua întelegere între parţi, concedentul poate iniţia instituirea procedurii de reziliere a 
contractului, cu notificarea acestei intenţii catre transportatorul autorizat. 
Art. 11 
 În vederea recuperării sumelor datorate si repararea integrală a prejudiciului cauzat beneficiarului, în termen de 5 zile de la 
confirmarea primirii somaţiei de plată de către transportatorul autorizat, se iniţiază procedura de executare silită conform 
legislaţiei în vigoare referitoare la neachitarea în termen a creanţelor bugetare si, după caz, solicitarea plăţii de daune-interese. 
 
CAPITOLUL VI: Obligaţiile părţilor 
SECŢIUNEA A: Obligaţiile concesionarului 
Art. 12 
(1) Concesionarul este obligat: 
a)să asigure executarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere în condiţii de legalitate, siguranţă şi 
calitate; 
b)să nu execute alte categorii de transporturi publice decât în regim de taxi, cu taxiuri agreate și având însemnele de identificare 
stabilite prin lege; 
c)să angajeze ca taximetrişti numai conducători auto care deţin certificat de atestare profesională; 
d)să asigure dispecerizarea activităţii și posibilitatea monitorizării poziţiei taxiurilor în activitate; 
e)să onoreze orice comandă primită, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 
f)să deţină asigurare pentru mărfurile transportate, respectiv pentru persoanele transportate împreună cu bunurile acestora; 
g)să respecte timpul de lucru al taximetristului care nu poate depăși 48 de ore săptămânal sau 12 ore/zi; 
h)să nu încredinţeze, sub nicio formă, conducerea autovehiculului taxi, pentru a realiza serviciul de transport contractat, altui 
taximetrist, în cazul transportatorului autorizat care este persoană fizică sau asociaţie familială; 
i)să asigure posibilitatea ca taximetristul să transmită societăţii orice informaţie referitoare la întreruperea executării unei curse 
sau la alte evenimente referitoare la siguranţa transportului ; 
j)să anunţe autoritatea fiscală furtul sau dispariţia în orice mod, a aparatului de taxat;  
k)să înştiinţeze in scris asociaţia din care face parte taximetristul în legătură cu întreruperea contractului individual de muncă 
sau cu sancţiunile aplicate acestuia pentru abateri disciplinare; 
l)să prezinte taximetrul la verificarea metrologică, în termenele scadente;  
m)să furnizeze, la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control, informaţiile privind activitatea de transport desfăşurată; 
n)să anunţe la  autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de   acordare a autorizaţiilor, în termen de maxim 30 de 
zile de la apariţia   acesteia; 
o) să  achite toate taxele pentru eliberarea/vizarea autorizaţiei de transport , a autorizaţiei de taxi, taxe stabilite prin Hotărâre a 
Consiliului Local; 
p) să se prezinte la autoritatea de autorizare pentru vizarea anuală a autorizaţiei de taxi, precum şi achitarea taxei pentru vizare, 
stabilită prin H.C.L.; 
r) neprezentarea pentru vizarea anuală a autorizaţiei de taxi, precum şi neachitarea taxei pentru vizare, în termen de 30 zile de la 
data expirării termenului pentru vizare, duce la retragerea autorizaţiei de taxi ; 
(2)Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată şi normele specifice 
transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al orașului 
Tîrgu Neamț. 
SECŢIUNEA B: Obligaţiile concedentului 
Art. 13 
(1)Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată, precum şi legislaţia în 
vigoare privind organizarea şi funcţionarea serviciului de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere, completate de 
reglementările aprobate de Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț. 
 
 



 
 
(2)Concedentul este obligat: 
a)să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune 
delegată; 
b)să asigure controlul şi monitorizarea respectării condiţiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire in gestiune delegată; 
c)să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale concesionarului; 
d)să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc care apar între concesionar 
şi beneficiarii serviciului contractat, precum şi să intervină în soluţionarea situaţiilor conflictuale apărute în relaţia cu 
sindicatele, în condiţiile în care concesionarul solicită acest lucru; 
e)să aprobe tarifele maxime pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere;  
f)să nu îl tulbure pe concesionar in exerciţiul 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 sau în regim de închiriere şi programele de investiţii corespunzătoare acestui scop; 
h)să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii concesionarului; 
i)să nu modifice in mod unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau 
de prevederile contractului; 
  
CAPITOLUL VII: Răspunderea contractuală 
Art. 14 
 (1)Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă. 
(2)În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune 
delegată, invocând forţa majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia 
motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră. Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma 
toate riscurile şi consecinţele ce decurg. 
Art. 15 
Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizări sau 
alte compensaţii. Perioada de executare a contractului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa 
majoră. 
Art. 16 
Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de atribuire in gestiune delegată fără justă cauză, aceasta va fi ţinută să 
compenseze daunele ce rezultă. 
  
CAPITOLUL VIII: Litigii 
Art. 17 
Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor rezultate din executarea 
prezentului contract de atribuire în gestiune delegată. 
Art. 18 
Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 11 se vor soluţiona pe calea instanţelor judecătoresti, 
potrivit legii. 
 
 CAPITOLUL IX: Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată 
Art.19 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
a)la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu au convenit în scris condiţiile legale de prelungire; 
b)în cazul denunţării unilaterale justificate de către concedent a contractului de atribuire in gestiune delegată; acesta va trimite o 
notificare prealabilă de 90 de zile, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; 
c)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere unilaterală de către concedent, cu plata unei 
despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concesionarului; 
d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere unilaterală de către concesionar, cu plata unei 
despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului; 
e)în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri; 
f)a fost retrasă autorizaţia de transport a transportatorului autorizat; 
g)au fost retrase toate autorizaţiile taxi sau copiile conforme care au făcut obiectul prezentului contract; 
h)în cazul anulării contractului de către concedent, în situaţiile prevăzute de Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închiriere modificată şi completată; 
 
 CAPITOLUL IX: Alte clauze 
Art. 20 
Unui transportator autorizat care deţine un contract de atribuire a gestiunii i se interzice a încheia cu terţi contracte de 
subdelegare a serviciului respectiv. 
Art. 21 
Cesionarea contractului de atribuire a gestiunii delegate de către titularul contractului unui alt operator economic sau 
transportator autorizat nu este admisă decât in cazul în care acest operator sau transportator autorizat este rezultatul divizării sau 
fuzionării titularului contractului de atribuire in gestiune, persoană juridică. Operatorul economic respectiv trebuie să obţină, in 
condiţiile legii, autorizaţia de transport pentru a deveni transportator autorizat. 



 
Art. 22 
Lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute face parte integrantă din prezentul contract. 
  
CAPITOLUL X: Dispoziţii finale 
Art. 23 
Prezentul contract are la bază următoarele documente de referinţă,care vor fi respectate întocmai de către concesionar şi 
concedent: 
a)Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată şi completată. 
b)Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 modificată şi completată, aprobate prin Ordinul 
356/29.11.2007. 
c)Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local. 
d)O.U.G. nr.109/2005 privind transporturile rutiere, modificată şi completată. 
e)Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. 
f)O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată. 
g)Regulamentul de organizare, coordonare, monitorizare și control a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local. 
Art. 24 
(1)Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţi. 
(2)Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract numai din cauze justificate, cu notificarea 
prealabilă a concesionarului. 
Art.25 
(1)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată reprezintă voinţa părţilor. 
(2)Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată intră in vigoare la data semnării şi a fost încheiat în doua exemplare. 
  
   
 
 
             Concedent         Concesionar,  
   Primar,        
          
    
 
 
 
   

Secretar oraş, 
  
 
 
 
 
 
     Compatiment Turism , Transporturi, 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Lista cu autorizaţiile taxi sau copiile conforme deţinute 
 

 
Nr. 
crt.
  

Marca autovehiculului Numărul de 
înmatriculare 
autovehicul 

Numărul 
autorizaţiei de 
transport/  data 
eliberării 

Numărul 
autorizaţiei de 
taxi  / data 
eliberării 

Termenul de 
valabilitate al 
autorizaţiei de 
transport  

Termenul de 
valabilitate al 
autorizaţiei de taxi 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


