
         ROMANIA                                                                                                    AVIZAT
  JUDETUL CARAS-SEVERIN                                                            SECRETAR GENERAL
MUNICIPIUL CARANSEBES
             PRIMAR                                                                                           ANA BRATU
  

                                                        PROIECT  DE  HOTARARE 

           Primarul municipiului Caransebeș,
 Având în vedere  capitolul III, art. 3.1. din  H.C.L. 91/28.03.2008 privind procedura de atribuire
a autorizațiilor taxi din Regulamentul de organizare, funcţionare şi desfăşurare a serviciului de 
transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului Caransebeş,  
           Vazand Raportul 5208 din 10.02.2022 al Compartimentului Autorizari și Control Comercial ,
           Vazand prevederilie Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de 
inchiriere cu modificarile și completarile ulterioare,
           În temeiul art. 129 alin.(1),  alin.2, lit.d, alin.7, lit.s, art.139, alin.(3), lit.g),  art.196, alin.(1), 
lit.a) din OUG 57/2019 Cod Administrativ cu modificarile și completarile ulterioare, 

Propune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Caransebes următorul:

                                                                     PROPUNE

    Art.1  .   Se aproba modificarea art.4.10, capitolul IV din  Regulamentul de organizare, funcţionare
şi desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza municipiului Caransebeş, 
aprobat prin HCL nr. 91/28.03.2008  privind criteriile de departajare pentru autorizarea celor aflați pe lista
de așteptare și a celor ce înlocuiesc autoturisme, după cum urmează:

- În funcție de capacitatea cilindrică:
- sub 1600 cm3 ................................2 puncte
- între 1601 - 2000 cm3 ...................3 puncte
- peste 2001 cm3 ..............................4 puncte
- Vechimea  autovehiculului  de  la  data  fabricației,  înscrisă  în  certificatul  de
înmatriculare al autovehicului:
- mașină cu vechimea între 10 și 8 ani ..........................1 punct
- mașină cu vechimea ntre 6 și 8 ani ..............................2 puncte
- mașină cu vechimea între 4 și 6 ani .............................3 puncte
- mașină cu vechimea între 2 și 4 ani .............................4 puncte
- mașină cu vechimea între 1 și 2 ani..............................8 puncte
- mașină fabricată în anul în curs.....................................10 puncte
- Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:
- Euro 4.............................................................................4 puncte
- Euro 4 pentru Hybrid.....................................................10 puncte

- Euro 5.............................................................................14 puncte
- Euro 6.............................................................................18 puncte
- Hybrid ............................................................................20 puncte
- Mașini electrice ..............................................................25 puncte
- Volumul portbagajului util:
- între 251 - 350 litri ...........................................................1 punct
- între 351 - 450 litri ...........................................................2 puncte
- între 451 - 550 litri ...........................................................3 puncte



- peste 551 litri ....................................................................4 puncte
- Echiparea cu instalație de climatizare:
- fără instalație de aer condiționat........................................0 puncte
- cu intalație de aer condiționat ............................................5 puncte
- Vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitatea de transport
respectivă:
- sub 3 ani vechime.................................................................0 puncte
- între 3 și 5 ani vechime ........................................................2 puncte
- între 5 și 10 ani vechime ......................................................4 puncte
- peste 10 ani vechime ............................................................6 puncte
- Gradul de protecție a pasagerului/pasagerilor, respectiv existența airbag-urilor:
- cu două airbag-uri ..................................................................3 puncte
- cu patru airbag-uri ..................................................................4 puncte
- cu peste patru airbag-uri..........................................................5 puncte
- Efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere, în
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri:
- pentru mașini achiziționate cu prețul de catalog, fără T.V.A. peste 20.000 euro;
 în proprietate .....................................................................5 puncte
 în leasing ...........................................................................4 puncte
- pentru mașini achiziționate cu prețul de catalog, fără T.V.A. între 15.000 - 20.000 euro:
 în proprietate ......................................................................4 puncte

 în leasing ............................................................................3 puncte

- pentru mașini achiziționate cu prețul de catalog fără T.V.A. între 10.000 - 15.000 euro:

 în proprietate .......................................................................3 puncte

 în leasing .............................................................................2 puncte

- pentru mașini achiziționate cu prețul de catalog fără T.V.A. între 5.000 - 10.000 euro:

 în proprietate..........................................................................2 puncte

 în leasing ...............................................................................1 punct

- pentru mașini achiziționate cu prețul de catalog fără T.V.A. mai mic de 5.000 euro:

 în proprietate ..........................................................................1 punct

 în leasing..................................................................................0 puncte

- Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitatea de minimum 8
ore/zi (zile lucrătoare):

- în cazul în care are contract cu un alt angajator............................3 puncte



- fără șofer pe autoturism.................................................................0 puncte

- Dotări suplimentare ale autovehiculului:

- dispozitiv GPS de monitorizare......................................................5 puncte

- dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client............5 puncte

- perete despărțitor între conducătorul auto și clienți.........................5 puncte

- dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar .......................5 puncte

- platformă pentru persoanele cu handicap..........................................5 puncte

           Art.2  .   Se aproba modificarea Anexei nr. 1B la Regulamentul aprobat prin H.C.L. 91/2008, care se 
inlocuieste cu anexa 1 la prezenta hotărâre, ce face parte integranta din aceasta.

            Art.3  .   Se aproba modificarea Anexei nr. 19 la Regulamentul aprobat prin H.C.L. 91/2008, care se 
inlocuieste cu anexa 2 la prezenta hotărâre, ce face parte integranta din aceasta.

            Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează Primarului municipiului Caransebes 
prin  Compartimentul Autorizari și Control Comercial
           Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.  art.197, alin.(4) si
art.243, alin.(1),lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Compartimentului Autorizari și Control Comercial;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul, registratura si arhiva .

                 PRIMAR,

    FELIX COSMIN BORCEAN


