PROTOCOL DE COLABORARE
privind stabilirea autovehiculelor taxi care pot desfăşura activitatea de transport în regim
de taxi, conform art. II din legea nr. 168 din 14 iulie 2010
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2010 privind unele măsuri
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de
persoane
Încheiat astăzi ………………..2010
Între
Consiliul Judeţean Ilfov, reprezentat prin Preşedinte - Domnul Cristache Rădulescu
şi
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reprezentat prin Primar General-Dl.Sorin Mircea
OPRESCU,
cu consultarea asociaţiilor reprezentative din domeniul taximetriei.
Art. II din legea nr. 168/2010 prevede următoarele:
“(1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, transportul
rutier efectuat între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov este definit ca transport
local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) şi art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplică în cazul transportului în regim de taxi
efectuat cu autovehiculele taxi prevăzute la alin. (2).
(2) Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol încheiat
între Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov, cu consultarea
asociaţiilor reprezentative, şi vor avea ataşat pe portieră, alături de ecusonul atribuit, un ecuson
suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.”
Art.1 OBIECTUL PROTOCOLULUI
1. Stabilirea autovehiculelor taxi şi a transportatorilor autorizaţi care pot desfăşura activitatea de
transport în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.
2. Lista transportatorilor autorizaţi deţinători ai autovehiculelor menţionate la art. 1 este pusă
la dispoziţie de către autoritatea de transport din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov şi este
cuprinsă în Anexa nr.1 care face parte din prezentul protocol. Lista va cuprinde numele şi
prenumele/denumirea transportatorului autorizat, numărul autorizaţiei de transport şi a
autorizaţiei taxi deţinute, datele de identificare al autovehiculului (numărul de înmatriculare,
tipul, marca, an fabricaţie).

3. Modelul ecusonului suplimentar care va fi ataşat pe portiera autovehiculelor taxi care fac
obiectul prezentului protocol este cuprins în Anexa nr.2 care face parte din prezentul protocol.
4. Aspectul estetic unitar al autoturismelor prevăzute in prezentul protocol şi modul de
amplasare al ecusonului suplimentar sunt prevăzute în Anexa nr.3 care face parte din
prezentul protocol.
5. Se stabileşte, de comun acord între cele două părţi, ca în perioada de valabilitate a
protocolului să se distribuie un număr de 600 de ecusoane suplimentare pentru autoturismele
care fac obiectul acestuia.
6. Transportatorii autorizaţi, în condiţiile legii, în judeţul Ilfov şi Municipiul Bucureşti îşi pot
desfăşura activitatea de transport persoane în regim de taxi, pe teritoriul celor două unităţi
administrativ teritoriale, prin arondarea la orice dispecerat autorizat de Primăria Municipiul
Bucureşti.
7. Orice abatere gravă, încadrată conform legislaţiei specifice şi a actelor normative emise de
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sancţionată şi evidenţiată în baza de date existentă
la sediul PMB, va avea ca urmări retragerea ecusonului suplimentar şi eliminarea definitivă şi
irevocabilă din prezentul protocol.
8. Documentele necesare şi condiţiile cumulative care trebuiesc îndeplinite de transportatorii
autorizaţi în vederea eliberării ecusonului suplimentar sunt prezentate în Anexa nr.4 care face
parte din prezentul protocol şi se vor preda de către solicitanţi la autoritatea de transport din
cadrul Consiliului Judeţean Ilfov. Autoritatea de transport din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov le
va înainta Primăriei Municipiului Bucureşti, în vederea verificării şi introducerii acestora în baza
de date. În cazul respectării în totalitate a condiţiilor de legalitate impuse, în termen de 30 de
zile de la primirea documentelor, autoritatea de autorizare din cadrul PMB va emite un
document către Consiliul Judeţean Ilfov care va sta la baza eliberării ecusonului suplimentar.
Art.2 VALABILITATEA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol intră în vigoare în 30 de zile de la aprobarea de către Consiliul Judeţean Ilfov
şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi este valabil 24 de luni,cu posibilitatea
prelungirii sale prin act aditional.
Art.3 OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
1. Părţile semnatare ale prezentului protocol, prin autorităţile de transport din subordinea lor îşi
asumă, de comun acord, următoarele obligaţii:
-

coordonarea unitară a activităţii de transport persoane în regim de taxi la nivelul celor
două unităţi administrativ teritoriale;

-

cooperarea şi propunerea de măsuri, în comun cu părţile semnatare în vederea
îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite şi pentru creşterea siguranţei cetăţenilor din ambele
unităţi administrativ teritoriale;

-

întărirea regulilor de disciplină pentru efectuarea în bune condiţii a activităţii de transport
persoane în regim de taxi ;

-

crearea unui mediu de afaceri concurenţial în domeniul de referinţă;

-

stabilirea unor sancţiuni contravenţionale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-

propunerea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii taximetriştilor;

-

controlul permanent al modului cum sunt respectate prevederile prezentului protocol şi a
legislaţiei specifice activităţii de transport persoane în regim de taxi intră în atribuţiile
inspectorilor de specialitate ai celor doua autorităţi de autorizare din cadrul Consiliului
Judeţean Ilfov şi a Primăriei Municipiului Bucureşti. Controlul se va efectua asupra tuturor
autorizaţiilor emise pe baza legitimaţiilor de control de cele doua autorităţi.

2. Părţile semnatare ale prezentului protocol, prin autorităţile de transport din subordinea lor îşi
asumă, de comun acord, următoarele restricţii şi interdicţii, cazuri pentru care nu se vor elibera
ecusoane transportatorilor autorizaţi:
- care nu au domiciliul stabil / sediul în judeţul Ilfov;
- care au avut abateri grave (procese verbale emise de Primăria Municipiului Bucureşti şi
neachitate);
- care au datorii la bugetul de stat şi local;
- care au autovehicule înmatriculate în Municipiul Bucureşti, cu excepţia celor care sunt
deţinute în baza unui contract de leasing (se va cere acordul în original al firmei de
leasing)
- care deţin autovehicule mai vechi de 10 ani de la data fabricaţiei;
- care au menţiuni în cazierul judiciar;
- care nu prezintă dosarul complet cu documentaţia prevăzută în anexa nr. 4 la prezentul
protocol.
Consiliul Judeţean Ilfov, prin autoritatea de transport din cadrul său, îşi asumă în plus

3.

faţă de cele menţionate la art. 3, pct.1 următoarele obligaţii:
-

înlocuirea unui autovehicul taxi din Anexa nr.1 aparţinând transportatorilor autorizaţi în
judeţul Ilfov, în condiţiile legii şi va fi comunicată celeilalte părţi prin depunerea completă
a documentelor la sediul acesteia, într-un termen de max. 30 de zile;

-

distribuirea ecusonului suplimentar pentru autovehiculele taxi aparţinând transportatorilor
autorizaţi care fac obiectul prezentului protocol.

Art.4 DISPOZIŢII FINALE
Orice modificare adusă prezentului protocol se va face prin act adiţional, cu acordul părţilor.
Consiliul Judeţean Ilfov
Preşedinte,
Cristache RĂDULESCU

Municipiul Bucuresti
Primar General
Sorin Mircea OPRESCU

Anexa nr.1
la PROTOCOLUL nr. ……../ ….. 2010
Lista transportatorilor autorizaţi şi a autovehiculelor taxi
care pot desfăşura activitatea de transport în regim de taxi,
conform art. II din legea nr. 168 din 14 iulie 2010

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele/denumirea
transportatorului
autorizat

numărul
autorizaţiei
de transport
deţinute

numărul
autorizaţiei
taxi deţinute

numărul de
înmatr.
autovehicul

tip, marca
autovehicul

An fabricatie
autovehicul

Anexa nr.2
la PROTOCOLUL nr. ……../ ….. 2010

Modelul ecusonului suplimentar
care va fi ataşat pe portiera autovehiculelor taxi care fac obiectul prezentului protocol

Anexa nr.4
la PROTOCOLUL nr. ……../ ….. 2010

Condiţiile cumulative şi documentele necesare care trebuiesc îndeplinite de transportatorii
autorizaţi în vederea eliberării ecusonului suplimentar sunt urmatoarele:
- sa prezinte o declaratie notariala ca indeplineste toate conditiile cerute de legea 38/2003,
modificata şi completata, la eliberarea autorizatiei de transport si a autorizatiei taxi (sa
includa cele trei declaratii – ca nu a avut interdictii, ca detine loc de parcare, insotit de
dovada detinerii locului de parcare si ca are auto) si angajament ca respectă prevederile
actelor normative emise de CGMB.
- Sa prezinte dosar complet cu actele pentru eliberarea ecusonului:
- autorizatiile de transport si taxi valabile,
- contractul de delegare emis conform legii, insotit de fisa de fundamentare tarif,
lista de tarif practicat, bon fiscal cu numele soferilor in aparat.
- Certificat de inregistrare la Reg Com emis de ILFOV (ptr PFA, INTR. FAM si SOC
COM) insotit de certificatul constatator la zi
- Copie dupa actul de identitate (PFA, IF-membri, PERS DESEMNATA)
- aviz medical si psihologic, cazier judiciar (PFA, IF-membri, PERS DESEMNATA)
- atestat persoana desemnata si decizie,
- talon auto plus ITP valabil,
- carte auto,
- agreare RAR valabila,
- asigurare persoane si bagaje valabila,
- RCA valabila,
- atestat taxi valabil,
- certificat de atestare fiscala buget stat si local emise de organele fiscale
competente (unde au domiciliul stabil – PFA / IF si sediul/filiale, pct. de lucru)
- îndeplinirea formalităţilor legale în vedere eliberării cazierului profesional

