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REGULAMENTUL 
de  organizare, funcţionare  şi  autorizare  a  activităţii  de  transport 

în  regim  de  închiriere (RENT  CAR), pe  raza  municipiului  Târgovişte 
 

CAP. I - DISPOZIŢII  GENERALE 
Art. 1 
(1) Prezentul  regulament  stabileşte  cadrul  juridic  unitar  privind  organizarea, funcţionarea  
şi  autorizarea  serviciului  public  de  transport  local  de  persoane  în  regim  de închiriere 
(RENT  CAR), definind  modalităţile  şi condiţiile  care  trebuie  îndeplinite  pentru  
efectuarea  acestui  serviciu, conform  Legii  nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  
taxi  şi  în  regim  de  închiriere, cu  modificările  şi  completările  ulterioare. 
(2) Prezentul  regulament  defineşte  raporturile  între  autoritatea  de  autorizare, respectiv  
Primaria  Municipiului  Târgovişte, si  transportatorii  care  solicită  sau  cei  care  deţin  
autorizaţii  pentru  executarea  activităţilor  de  transport  local  în  regim  de   închiriere. 
(3) Prevederile  prezentului  regulament  se  aplică  serviciului  de  transport  public  de  
persoane  realizat  de  transportatori  autorizaţi  cu  autoturisme  cu  conducători  auto, puse  la  
dispoziţia clienţilor  pe  bază  de  contract  de  închiriere  tarifat  pe  oră  sau  pe  zi, cu  plata  
anticipată  a  contractului. 
Art. 2 
(1) Activităţile  de  transport  public  local  de  persoane  în  regim  de  închiriere (RENT  
CAR) se  pot  efectua  numai  în  condiţiile  respectării  prevederilor  prezentului  regulament, 
precum  şi  ale  reglementărilor  în  vigoare  din  domeniul  transporturilor  rutiere. 
(2) Autoritatea  de  autorizare  va  urmari  şi  controla  prin  exercitarea  atribuţiilor, 
competentelor  şi  drepturilor  ce  îi  revine  conform  legii, ca  executarea  activităţilor  de  
transport  public  local  de  persoane  în  regim  de  închiriere  să  se  realizeze  în  condiţii  de  
siguranţă  rutieră, calitate  şi  confort, în  concordanţă  cu  interesul  general  al  utilizatorilor, 
potrivit  legislatiei  în  vigoare. 
Art. 3 
Termenii  utilizaţi  în  Legea  nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi  şi  în  regim  
de  închiriere, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, denumită  în  continuare  lege, 
precum  şi  în  Ordinul  Ministrului  Internelor  şi  Reformei  Administrative  nr. 356/2007  
privind  aprobarea  Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  Legii                
nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi  şi  în  regim  de  închiriere, denumit        
în  continuare  norme, se  păstrează  în  sensul  prezentului  regulament  şi  se  definesc  astfel: 
a) RENT  CAR - activităţile  care  vizează  serviciul  de  transport  public  de  persoane  
realizat  de  transportatori  autorizaţi  cu  autoturisme  cu  conducători  auto, denumit  în  
continuare  transport  în  regim  de  închiriere; 
b) activitate  de  transport  public  local  de  persoane  în  regim  de  închiriere - totalitatea  
operaţiunilor  de  transport  care  asigură, nemijlocit, deplasarea  persoanelor  cu  ajutorul  
autoturismelor, în  condiţii  de  timp  prestabilite, efectuată  în  cadrul  serviciului  de  
transport  în  regim  de  închiriere  RENT  CAR, pe  raza  municipiului  Târgovişte; 
c) autoritatea  de  autorizare - Compartimentul  Transport  din  cadrul  Direcţiei  de  
Administrare  a  Patrimoniului  Public  şi  Privat, licenţiat  în  acest  scop  de  Autoritatea  
Naţională  de  Reglementare  pentru  Serviciile  Comunitare  de  Utilităţi  Publice, în  
condiţiile  legii; 
d) autorizaţia  de  transport - autorizaţia  pentru  efectuarea  transportului  în  regim  de  
închiriere, document  eliberat  în  condiţiile  legii  de  autoritatea  de  autorizare, care  atesta  
faptul  că  un  transportator  este  autorizat  să  execute  transportul  respectiv; 
e) autorizaţia  RENT  CAR - copia  conformă  a  autorizaţiei  de  transport, document  eliberat  
de  Compartimentul  Transport  din  cadrul  Direcţiei  de  Administrare  a  Patrimoniului  
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Public  şi  Privat, în  condiţiile  legii, pe  baza  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  transportul  în  regim  
de  închiriere, atunci  când  pune  la  dispoziţia  clientului  un  autoturism  cu  conducător  
auto; 
f) autoturism - autovehicul  cu  4  roţi  şi  viteză  maximă  constructivă  mai  mare  de  25  
km/h, conceput  şi  construit  pentru  transportul  de  persoane, care  are  cel  mult  5  locuri  
pe  scaune, inclusiv  locul  conducătorului  auto; 
g) certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  a  conducătorului  auto - document   
care  atestă  pregătirea  profesională  a  conducătorului  auto, necesară  practicării  activităţii  
de  transport  de  persoane  în  regim  de  închiriere; 
h) certificatul  de  competenţă  profesională  a  managerului  de  transport  în  regim  de  
închiriere - document  care  atestă  pregătirea  profesională  a  managerului  de  transport  în  
regim  de  închiriere; 
i) client - persoană  care  solicita, pe  bază  de  contract  încheiat  la  sediul  transportatorului  
autorizat, cu  plata  anticipata  pe  baza  documentelor  fiscale, executarea  transportului  unei  
sau  unor  persoane, în  numele  căreia  se  execută  transportul  în  regim  de  închiriere; 
j) conducător  auto - persoană  angajată  a  transportatorului  autorizat, având  funcţia  de  
şofer, conform Clasificării  Ocupaţiilor  din  România, deţinătoare  al  unui  certificat  de  
atestare  a  pregătirii  profesionale, valabil, care  îi  asigură  dreptul  să  efectueze  transport   
în  regim  de  închiriere, în  condiţiile  legii; 
k) manager  de  transport  în  regim  de  închiriere - persoana  fizică  angajată, pe  bază  de  
contract  de  muncă, a  unui  transportator  autorizat  care  este  persoană  juridică  şi  care  
conduce  permanent  şi  efectiv  activităţile  de  transport  în  regim  de  închiriere  ale  
acestuia; 
l) spaţiul  necesar  pentru  parcare - spaţiu  deţinut  în  proprietate  sau  prin  contract  de  
închiriere, special  amenajat (dimensionat, asigurat  şi  semnalizat  conform  normelor  legale  
în  vigoare), prin  care  se  asigură  parcarea  tuturor  autoturismelor  cu  care  transportatorul  
autorizat  va  desfăşura  transportul  în  regim  de  închiriere; 
m) transportator – persoana  fizica  sau  persoană  juridică  înregistrată  la  registrul  
comerţului, conform  Clasificării  Activităţilor  din  Economia  Naţională, pentru  a  desfăşura  
activităţi  de  transport  cu  vehicule  rutiere; 
n) transportator  autorizat - transportator  care  deţine  autorizaţie  de  transport  pentru  
executarea  transportului  în  regim  de  închiriere, eliberată  de  autoritatea  de  autorizare,    
în  condiţiile  legii. 
Art. 4 
Serviciul  de  transport  în  regim  de  închiriere  este  serviciu  de  utilitate  publică,               
se  organizează  de  către  autoritatea  administraţiei  publice  locale  a  Municipiului  
Târgovişte  pe  raza  administrativ-teritorială  a  acestuia, cu  respectarea  îndeplinirii  
condiţiilor  impuse  de  art. 2  din  Legea  nr. 38/20.01.2003  privind  transportul  în  regim   
de  taxi   şi  în  regim  de  închiriere, cu  modificările  şi  completările  ulterioare. 
Art. 5 
Serviciul  de  transport  în  regim  de  închiriere  face  parte  din  sfera  serviciilor  comunitare  
de  utilitate  publică, se  desfăşoară  sub  controlul, conducerea  şi  coordonarea  autorităţii  
administraţiei  publice  locale  a  Municipiului  Târgovişte  şi  se  efectuează  numai  de  
transportatorii  autorizaţi  de  Compartimentul  Transport  al  Direcţiei  de  Administrare  a  
Patrimoniului  Public  şi  Privat, din  cadrul  Consiliului  Local  Municipal  Târgovişte. 
Art. 6 
Activitatea  de  transport  în  regim  de  închiriere  pe  raza  Municipiului  Târgovişte  se  va  
desfăşura  şi  va  funcţiona  conform  prezentului  regulament. 
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CAP. II - EFECTUAREA  TRANSPORTULUI  PUBLIC  LOCAL  ÎN  REGIM  DE  
ÎNCHIRIERE 
II.1. Condiţiile  de  efectuare  a  serviciului  public  de  transport  în  regim  de  
închiriere 
Art. 7 
Transportul  public  local  în  regim  de  închiriere  se  efectuează  numai  în  condiţiile  
respectării  prevederilor  Legii  nr. 38/20.01.2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi   şi  
în  regim  de  închiriere, cu  modificările  şi  completările  ulterioare, a  Legii  nr. 
168/14.07.2010  pentru  aprobarea  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr. 34/12.04.2010  
privind  unele  măsuri  pentru  întărirea  controlului  în  scopul  combaterii  transporturilor  
ilicite  de  mărfuri  şi  de  persoane, a  Ordonanţei  Guvernului  nr. 27/31.08.2011  privind  
transporturile  rutiere, a  reglementărilor  naţionale  si  a  normelor  de  aplicare  din  domeniu. 
Art. 8 
Serviciul  public  de  transport  local  în  regim  de  închiriere  se  poate  efectua  numai  cu  
autoturisme  a  căror  stare  tehnică  corespunde  reglementărilor  specifice  în  vigoare, având  
inspecţia  tehnică  periodică  valabilă, conform  prevederilor  legale. 
Art. 9 
(1) Transportul  în  regim  de  închiriere  este  serviciul  de  transport  public  de  persoane  
asigurat  contra  cost, pe  bază  de  contract, încheiat  anticipat, obligatoriu  numai  la  sediul  
transportatorului  autorizat  şi  realizat  în  condiţiile  legii. 
(2) 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  bază  de  contract  încheiat  anterior  prestarii  serviciului. 
Art. 10 
(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  si  
integrală  a  prestaţiei  contractate, pe  bază  de  documente  fiscale, conform  legii. 
(2) Transportul  în  regim  de  închiriere  se  realizează  pe  orice  traseu  deschis  circulaţiei  
rutiere  publice, la  cererea  expresă  a  clientului,  cu  obligaţia  revenirii  autoturismului  în  
localitatea  de  autorizare, respectiv  municipiul  Târgovişte, după  efectuarea  transportului  
închiriat, conform  contractului  încheiat. 
(3) Preluarea  clientilor  se  va  face  obligatoriu  numai  de  la  sediul  transportatorului, sau  
de  la  domiciliul/sediul  persoanelor/societăţilor  ori  instituţiilor  cu  care  anterior  s-a  
încheiat  contract, în  acest  caz  fiind  menţionată  în  contractul  de  închiriere  adresa  
domiciliului/sediului  acestora. 
(4) Este  interzisă  preluarea  clienţilor  din  localităţile  de  destinaţie  a  transportului  
prevăzut  în  contract, precum  şi  din  alte  localităţi, în  afara  celei  de  autorizare. 
(5) Conducătorul  auto  trebuie, obligatoriu, să  deţină  certificat  de  atestare  a  pregătirii  
profesionale  şi  să  fie  angajat  al  transportatorului  autorizat. 
Art. 11 
Transportatorii  autorizaţi  sunt  obligaţi  ca, pe  cheltuială  proprie, să  încheie  poliţe  de  
asigurare  prin  care  clientul  să  fie  despagubit  pentru  eventualele  accidente  suferite  de  
acesta  în  timpul  transportului, pentru  cauze  imputabile  transportatorului  sau  
conducătorului  autoturismului. 
Art. 12 
(1) Transportatorul  este  obligat  sa  facă  dovada, prin  document  oficial  încheiat  şi  eliberat  
de  instituţiile  în  drept, că  deţine  la  sediul  social  sau  sediul  profesional, spaţiile  necesare  
pentru  parcarea  tuturor  autoturismelor  cu  care  desfaşoară  transportul  în  regim  de  



4 
 

închiriere, aşa  cum  sunt  acestea  definite  în  prezentul  regulament, spatii  deţinute  în  
proprietate  sau  prin  contract  de  închiriere. 
(2) Spaţiul  necesar  pentru  parcarea  unui  singur  autoturism  care  desfaşoară  transportul  în  
regim  de  închiriere, trebuie  să  aibă  suprafaţa  de  cel  puţin  2,30 m x 5,00 m = 11,5 mp, 
conform  Normativului  NP 24-97/28.11.1997  pentru  proiectarea  şi  execuţia  parcajelor  
pentru  autoturisme, aprobat  de  Ministerul  Lucrărilor  Publice  şi  Amenajării  Teritoriului. 
(3) Parcarea  autoturismelor  în  vederea  preluarii  clientilor (autoturismele  care  au  atasate  
ecusoanele) se  va  face  obligatoriu  numai  la  sediul  transportatorului. 
Art. 13 
(1) Este  interzis  să  se  execute  transportul  în  regim  de  închiriere  RENT  CAR  cu  
autoturisme  destinate  transportului  în  regim  de  taxi. 
(2) Autoturisme  destinate  transportului  în  regim  de  închiriere  nu  trebuie  să  aibă  în  
dotare  aparate  de  taxat  sau  staţii  radio  de  emisie-recepţie  şi  să  nu  aibă  înscrisuri, 
însemne, dotări  şi  accesorii  stabilite  pentru  taxiuri, conform  legii. 
(3) Este  interzisă  utilizarea  serviciilor  dispeceratelor  care  desfăşoară  activitatea  destinată  
transportului  in  regim  de  taxi, precum  şi  incheierea  contractelor  de  deservire  cu  
acestea. 
(4) Autoturismele  utilizate  în  efectuarea  serviciului  de  transport  în  regim  de  închiriere  
trebuie  să  aibă  ataşate, vizibil, pe  colţul  stânga  jos  al  parbrizelor  faţă  şi  spate, câte  un  
ecuson, eliberate  în  condiţiile  prevăzute  de  prezentul  regulament, care  au  acelaşi  termen  
de  valabilitate  cu  al  autorizaţiei  RENT  CAR. 
(5) Cele  două  ecusoane, conform  prevederilor  legii, vor  conţine  obligatoriu  următoarele  
înscrisuri: 
a) localitatea  de  autorizare; 
b) tipul  transportului, respectiv  RENT  CAR; 
c) termenul  de  valabilitate  al  autorizaţiei  RENT  CAR; 
d) numărul  de  ordine  al  autorizaţiei  RENT  CAR, astfel  cum  a  fost  atribuit; 
e) numarul  de  înmatriculare  al  autoturismului, pentru  care  s-a  eliberat  autorizaţia    
RENT  CAR. 
(6) Modelul  si  dimensiunile  ecusoanelor  vor  fi  stabilite  de  Compartimentul  Transport  
din  cadrul  Direcţiei  de  Administrare  a  Patrimoniului  Public  şi  Privat. 
(7) Este  interzisă  folosirea  ecusoanelor  pentru  executarea  transportului  de  persoane  in  
alte  scopuri, decât  cele  pentru  care  au  fost  eliberate. 
Art. 14 
(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  a  pregătirii  profesionale; 
c) să  fie  apt  din  punct  de  vedere  medical  şi  psihologic; 
d) să  aiba  vârsta  minimă  de  21  ani. 
(2) Certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  este  valabil  în  condiţiile  în  care  
este  vizat  la  termen, iar  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. 15 
(1) Serviciul  de  transport  persoane  în  regim  de  închiriere  poate  fi  executat  numai  în  
condiţiile  în  care  se  asigură  clientului  posibilitatea  de  a  apela  la  acest  serviciu  direct  
la  sediul  transportatorului  autorizat. 
(2) Orice  persoană  are  acces  egal  şi  nediscriminatoriu  în  angajarea  serviciilor  de  
transport  în  regim  de  închiriere  RENT  CAR. 
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(3) 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. 
II.2. Cazurile  în  care  nu  se  acordă  autorizatii  de  transport  în  regim  de  închiriere 
Art. 16 
Autoritatea  de  autorizare  nu  va  elibera  autorizaţia  de  transport  pentru  transportul  în  
regim  de  închiriere, dacă  solicitantul  se  află  în  una  dintre  următoarele  situaţii: 
a) nu  are  înscris  în  obiectul  de  activitate  serviciul  de  transport  pentru  care  solicită  
autorizarea, conform  codului  CAEN; 
b) face  obiectul  unei  proceduri  de  reorganizare  judiciară, lichidare  sau  faliment; 
c) are  interdicţii  de  a  executa  servicii  de  transport  în  regim  de  închiriere; 
d) are  înscrise  menţiuni  în  cazierul  fiscal  privind  fapte  sancţionate  de  legile  în  vigoare; 
e) documentaţia  prezentată  pentru  acordarea  autorizaţiei  de  transport  este  incompletă; 
f) managerul  de  transport  îndeplineşte  această  funcţie, în  aceeaşi  perioadă, şi  la  alţi  
transportatori  autorizaţi  aflaţi  sub  autorizaţie  de  transport  valabilă; 
g) managerul  de  transport  a  fost  condamnat  pentru  infracţiuni  de  natură  comercială, 
nerespectarea  condiţiilor  de  plată  şi  angajare  a  personalului, perioadelor  de  conducere  şi  
de  odihnă  ale  conducătorilor  auto, siguranţa  rutieră, siguranţa  vehiculului  rutier  sau  a  
persoanelor  transportate, protecţia  mediului, precum  şi  pentru  infracţiuni  de  tâlhărie, 
crimă  şi  viol; 
h) mijloacele  de  transport  cu  care  doreşte  să  presteze  serviciul  de  transport  nu  sunt  
sau  nu  vor  fi  deţinute  în  proprietate  ori  în  baza  unui  contract  de  leasing; 
i) mijloacele  de  transport  cu  care  doreşte  să  presteze  serviciul  de  transport  nu  
îndeplinesc  condiţiile  tehnice  şi  de  confort  prevăzute  de  prezentul  regulament; 
j) nu  deţine  baza  materială  în  proprietate  sau  în  baza  unui  contract  de  închiriere, care  
să  asigure spaţiile  necesare  pentru  parcarea  tuturor  autovehiculelor  cu  care  va  desfăşura  
serviciul  de  transport  în  regim  de  închiriere  respectiv; 
k) furnizează  informaţii  neconforme  cu  realitatea  în  documentele  prezentate  pentru  
acordarea  autorizaţiei. 
Art. 17 
Nu  se  eliberează  autorizaţia  de  transport  pentru  transportul  în  regim  de  închiriere  şi  
serviciul  de  închiriere, conform  legii, dacă  transportatorul  respectiv  nu  are  sediul  social  
sau  sediul  profesional  în  municipiul  Târgovişte. 
II.3. Prevederi  privind  contractul  de  închiriere  şi  documentul  fiscal 
Art. 18 
Contractele  de  închiriere, pentru  executarea  transportului  de  persoane  în  regim  de  
închiriere  RENT  CAR, se  vor  încheia  obligatoriu  numai  la  sediul  transportatorului  
autorizat, în  condiţiile  prezentului  regulament. 
Art. 19 
(1) Contractul  de  inchiriere  se  va  inregistra  întrun  registru  special  de  evidenţă, deschis  
şi  întocmit  numai  la  sediul  transportatorului  autorizat, în  care  se  vor  menţiona  
următoarele  informaţii: 
a) numărul  de  înregistrare  al  contractului  de  închiriere; 
b) data  înregistrării  contractului  de  închiriere; 
c) numărul  de  înmatriculare  al  autoturismului  închiriat; 
d) numele  şi  prenumele  conducătorului  auto; 
e) traseul  pe  care  se  realizează  serviciul  respectiv; 
f) numele  şi  prenumele/denumirea  societăţii  care  solicită  serviciul  respectiv; 
g) numărul  documentului  fiscal  prin  care  s-a  efectuat  plata  anticipată; 
h) seria  şi  numărul  actului  de  identitate  al  solicitantului/reprezentantului  societăţii; 
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i) semnătura/semnătura  şi  ştampila  solicitantului/reprezentantului  societăţii. 
(2) Contractul  de  inchiriere  se  va  încheia  în  2 (doua) exemplare, câte  unul  pentru  fiecare  
parte  din  contract, unul  rămând  la  sediul  transportatorului  autorizat, iar  celălalt  se  predă  
solicitantului. 
Art. 20 
(1) Contractele  de  închiriere  încheiate  cu  utilizatorii  trebuie  să  conţină  obligatoriu  
prevederi  privind  drepturile  şi  obligaţiile  părţilor, precum  şi  obligaţia  de  a  respecta  
reglementările  privind  calitatea  şi  legalitatea  serviciului  prestat. 
(2) Pe  lângă  clauzele  obligatorii  prevăzute  de  legislatia  în  vigoare  privind  închierea  
contractelor, părţile  vor  specifica  în  cuprinsul  contractelor  de  închiriere  informaţii  
referitoare  la  traseul  pe  care  se  realizează  transportul, locul  de  destinaţie  al  
transpotului, data  şi  ora  plecarii  în  cursă, numele  si  prenumele  persoanelor  care  
urmează  să  fie  transportate, numărul  de  înmatriculare  al  autoturismului  închiriat, precum  
şi  alte  condiţii  cu  privire  la  desfăşurarea  serviciului  solicitat. 
Art. 21 
Orice  modificare  a  contractului  de  închiriere  încheiat  se  va  face, prin  acordul  ambelor  
părţi, consemnată  în  scris  prin  act  adiţional  la  contractul  respectiv. 
Art. 22 
(1) Solicitantul  în  numele  căreia  se  execută  transportul  plăteşte  contravaloarea  
serviciului  pe  baza  documentelor  fiscale  cu  regim  special, în  conformitate  cu  contractul  
de  închiriere  încheiat  cu  operatorul  de  transport. 
(2) Modalitatea  de  calcul  pentru  stabilirea  contravalorii  serviciului  care  urmează  să  fie  
prestat  se  stabileşte  obligatoriu  pe  baza  tarifului  pe  oră  sau  pe  zi, numărului  de  
kilometri  de  parcurs, costurilor  cu  consumul  de  carburanţi  aferent  traseului  stabilit, 
precum  şi  a  altor  cheltuieli  convenite  de  comun  acord  prin  contractul  de  închiriere. 
 (3) Calculul  contravalorii  serviciului  pentru  fiecare  transport  închiriat  se  consemnează  
obligatoriu  întrun  registru  special  de  contabilitate, deschis  şi  întocmit  numai  la  sediul  
transportatorului  autorizat, reprezentând  suma  de  plată  facturată  prin  documentul  fiscal  
eliberat  clientului. 
Art. 23 
Documentul  fiscal  se  facturează  în  3 (trei) exemplare, câte  unul  pentru  fiecare  parte  
contractantă (unul  rămând  la  sediul  transportatorului  autorizat, iar  celălalt  se  predă  
solicitantului) şi  unul  pentru  a  fi  înregistrat  la  autorităţile  fiscale  competente. 
 
CAP. III - AUTORIZAREA  TRANSPORTULUI  ÎN  REGIM  DE  ÎNCHIRIERE 
Art. 24 
Serviciul  de  transport  persoane  în  regim  de  închiriere  se  poate  executa  numai              
de  transportatorii  autorizaţi  conform  prezentului  regulament. 
Art. 25 
Serviciul  de  transport  în  regim  de  închiriere  se  atribuie, de  către  autoritatea  de  
autorizare, pe  baza  autorizaţiei  de  transport  emisă  de  aceasta, precum  şi  pe  baza  
numărului  de  autorizaţii  RENT  CAR, obţinute  cu  respectarea  condiţiilor  prevăzute  de  
prezentul  regulament. 
Art. 26 
Transportatorul  care  solicită  eliberarea  unei  autorizaţii  de  transport  în  regim  de  
închiriere  trebuie  obligatoriu, conform  prevederilor  legii, să  aibă  sediul  social  sau  sediul  
profesional  pe  raza  municipiului  Târgovişte. 
Art. 27 
(1) Autorizaţia  de  transport  se  eliberează  de  către  autoritatea  de  autorizare  pe  durata  
nedeterminată  şi  este  valabilă  cu  condiţia  vizării  acesteia  la  fiecare  5  ani  de  către  
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aceasta, odata  cu  verificarea  îndeplinirii  condiţiilor  care  stau  la  baza  emiterii  unei  astfel  
de  autorizaţii. 
(2) Autorizaţia  de  transport, eliberată  transportatorului  de  catre  autoritatea  de  autorizare, 
este  unică, netransmisibilă  şi  conferă  transportatorului  autorizat  dreptul  de  a  executa  
serviciul  de  transport  în  regim  de  închiriere. 
(3) Pe  baza  autorizaţiei  de  transport  emisă  se  poate  elibera  transportatorului  autorizat           
câte  o  autorizaţie  RENT  CAR  pentru  fiecare  autoturism  deţinut, în  proprietate  sau  în  
temeiul  unui  contract  de  leasing, pe  care  îl  va  utiliza  în  transportul  în  regim  de  
închiriere. 
Art. 28 
Autorizaţia  RENT  CAR  va  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, marca  şi  numărul  de  
înmatriculare  al  autoturismului  pentru  care  este  eliberată  şi  numărul  de  ordine  al  
acesteia, astfel  cum  a  fost  atribuit  de  autoritatea  de  autorizare. 
Art. 29 
Se  interzice  transportatorului  autorizat  să  transmită  autorizaţiile  RENT  CAR, sub  orice  
formă, altui  transportator  autorizat, transportator  sau  oricărei  alte  persoane, precum          
şi  altui  autoturism, pentru  utilizarea  acestora  în  executarea  transportului  respectiv. 
Art. 30 
Transportatorii  autorizaţi  sunt  obligaţi  sa  comunice  autorităţii  de  autorizare  orice  
modificare  a  uneia  sau  mai  multor  condiţii  de  acordare  a  autorizaţiilor  de  transport     
şi  autorizaţiilor  RENT  CAR, în  maximum  30  de  zile  de  la  data  modificărilor  
respective, în  caz  contrar  aceştia  pierzând  dreptul  de  executare  a  transportui  în  regim  
de  închiriere. 
Art. 31 
(1) Autorizaţiile  RENT  CAR  şi  ecusoanele  care  au  fost  eliberate  pe  baza  autorizaţiilor  
de  transport  în  regim  de  închiriere  până  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului  
regulament  şi  care  sunt  valabile  la  această  dată, vor  fi  preschimbate  cu  noile  autorizaţii  
RENT  CAR  şi  noile  ecusoane, numai  daca  transportatorul  şi  autoturismele  vor  îndeplini  
toate  condiţiile  prevăzute  de  prezentul  regulament. 
(2) După  emiterea  noilor  autorizaţii  de  transport  în  regim  de  închiriere  şi  obţinerea  
noilor  autorizaţii  RENT  CAR  transportatorul  autorizat  va  executa  transportul  în  regim  
de  închiriere  numai  pe  baza  noilor  autorizaţii  eliberate. 
 
CAP. IV - DOCUMENTELE  NECESARE  ELIBERĂRII  AUTORIZAŢIEI  DE  
TRANSPORT  ŞI  AUTORIZAŢIEI  RENT  CAR 
Art. 32 
Autorizaţia  de  transport  în  regim  de  închiriere  se  eliberează  de  către  Compartimentul  
Transport  din  cadrul  Direcţiei  de  Administrare  a  Patrimoniului  Public  şi  Privat, pe  baza  
unei  documentaţii  care  trebuie  să  conţină  următoarele: 
a) cererea  transportatorului  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  transport; 
b) copie  după  certificatul  de  înregistrare  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerţului; 
c) copie  după  certificatul  constatator  eliberat  de  Oficiul  Registrului  Comerţului; 
d) copie  legalizată  după  actul  constitutiv  sau  statut  societăţii; 
e) dovada  îndeplinirii  condiţiei  de  capacitate  profesională, respectiv: 
1. copie  după  certificatul  de  competenţă  profesională  a  managerului  de  transport  în  
regim  de  închiriere; 
2. copie  după  contractul  individual  de  muncă  al  managerului  de  transport  în  regim  de  
închiriere; 
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3. extras  din  Revisal (Registrul  General  de  Evidenţă  a  Salariaţilor) privind  contractul  
individual  de  muncă  al  managerului  de  transport  în  regim  de  închiriere, vizat  de  
Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Dâmboviţa; 
4. copie  după  actul  de  identitate  al  managerului  de  transport  în  regim  de  închiriere  sau  
al  conducătorului  auto (persoană  fizică  autorizată), după  caz. 
f) dovada  îndeplinirii  condiţiei  de  onorabilitate, respectiv: 
1. certificatul  de  cazier  judiciar  al  managerului  de  transport  în  regim  de  închiriere     
sau  al  conducătorului  auto (persoană  fizică  autorizată), după  caz, din  care  să  rezulte     
că  acesta  nu  a  fost  condamnat  pentru: 
- infracţiuni  de  natură  comercială; 
- 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; 
- infracţiuni  de  tâlhărie, crimă  şi  viol. 
2. avizul  medical  al  managerului  de  transport  în  regim  de  închiriere  sau  al  
conducătorului  auto (persoană  fizică  autorizată), după  caz; 
3. avizul  psihologic  ale  managerului  de  transport  în  regim  de  închiriere  sau  al  
conducătorului  auto (persoană  fizică  autorizată), după  caz; 
4. certificatul  de  cazier  fiscal  al  transportatorului; 
5. dovada  privind  achitarea  la  zi  a  obligaţiilor  fiscale  către  bugetul  de  stat  şi  bugetul  
local, respectiv: 
- certificatul  de  atestare  fiscală  eliberat  de  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  
Dâmboviţa; 
- certificatul  de  atestare  fiscală  eliberat  de  Serviciul  Impozite  şi  Taxe  Locale  din  cadrul  
Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului. 
6. declaraţie  pe  propria  răspundere  privind  perioadele  în  care  transportatorul  a  mai  
executat  servicii  de  transport  în  regim  de  închiriere, cu  menţionarea  intervalelor  cand  a  
avut  interdicţii  şi  motivul  acestora. 
g) dovada  îndeplinirii  capacităţii  financiare, respectiv: 
1. copie  după  documentul  oficial, încheiat  şi  eliberat  de  instituţiile  în  drept, prin  care  
transportatorul  dovedeşte  că  deţine  la  sediul  social  sau  sediul  profesional, spaţiile  
necesare  pentru  parcarea  tuturor  autoturismelor  cu  care  va  desfaşura  transportul  în  
regim  de  închiriere, spatii  deţinute  în  proprietate  sau  prin  contract  de  închiriere, aşa  
cum  sunt  acestea  definite  în  prezentul  regulament; 
2. declaraţie  pe  propria  răspundere  a  transportatorului  că  acesta  deţine  sau  are  
capacitatea  financiară  de  a  deţine  un  număr  de  autoturisme, în  proprietate  sau  în  
temeiul  contractelor  de  leasing, pe  care  le  va  utiliza  în  realizarea  serviciului  de  
transport  în  regim  de  închiriere. 
Art. 33 
Autorizaţia  RENT  CAR  pentru  transportul  în  regim  de  închiriere  se  eliberează, de  către  
Compartimentul  Transport  din  cadrul  Direcţiei  de  Administrare  a  Patrimoniului  Public  
şi  Privat, după  depunerea  următoarelor  documente: 
a) cererea  transportatorului  pentru  eliberarea  autorizaţiei  RENT  CAR; 
b) copie  după  certificatul  de  înmatriculare  a  autoturismului  cu  anexa  privind  inspecţia  
tehnică  periodică  valabilă; 
c) copie  după  cartea  de  identitate  a  autoturismului; 
d) copie  după  asigurarea  obligatorie  de  răspundere  civilă  auto; 
e) copie  după  asigurarea  persoanelor  şi  a  bunurilor  acestora  transportate, pentru  riscurile  
ce  cad  în  sarcina  transportatorului; 
f) copie  după  certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  a  conducătorului  auto; 
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g) copie  după  contractul  individual  de  muncă  al  conducătorului  auto; 
h) extras  din  Revisal (Registrul  General  de  Evidenţă  a  Salariaţilor) privind  contractul  
individual  de  muncă  al  conducătorului  auto, vizat  de  Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  
Dâmboviţa; 
i) copie  după  permisul  de  conducere  al  conducătorului  auto; 
j) copie  după  actul  de  identitate  al  conducătorului  auto. 
Art. 34 
Orice  modificare  a  uneia  sau  mai  multor  condiţii  de  acordare  a  autorizaţiei  de  
transport  sau  a  autorizaţiei  RENT  CAR  se  va  comunica  autorităţii  de  autorizare, în  
maximum  30  de  zile  de  la  data  modificărilor  respective. 
 
CAP. V - PREVEDERI  PRIVIND  AUTOTURISMELE  UTILIZATE 
V.1. Condiţiile  care  trebuie  îndeplinite  de  autoturismele  utilizate 
Art. 35 
(1) Transportul  public  local  de  persoane  în  regim  de  închiriere  se  efectuează  numai  cu  
autovehicule  destinate  prin  construcţie  transportului  de  persoane, autovehicule  din  
categoria  autoturisme  cu  până  la  maximum  5  locuri, inclusiv  locul  conducatorului  auto, 
şi  sunt  în  stare  de  funcţionare  conform  reglementărilor  în  vigoare. 
(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) Alte  categorii  de  autoturisme  sunt  interzise  să  fie  autorizate  pentru  transportul  de  
persoane  în  regim  de  închiriere. 
Art. 36 
(1) La  data  autorizării  sau  reautorizării, autoturismele  destinate  transportului  în  regim  de  
închiriere  nu  trebuie  să  depăşească  vechimea  de  4  ani  de  la  data  fabricaţiei, sunt  
deţinute  în  condiţiile  legii  şi  sunt  îndeplinite  toate  cerinţele  prezentului  regulament. 
(2) Transportatorii  autorizaţi  sunt  obligaţi  să  înlocuiască  autoturismele  dacă, după  
autorizare  sau  reautorizare, acestea  au  ajuns  la  vechimea  de  cel   mult  6  ani  de  la  data  
fabricaţiei. 
Art. 37 
(1) Autoturismele  utilizate  nu  trebuie  să  aibă  culoarea  galbenă, culoare  agreată, în  
exclusivitate, pentru  serviciul  de  transport  public  local  de  persoane  în  regim  de  taxi. 
(2) Autoturismul  destinat  transportului  de  persoane  în  regim  de  închiriere  trebuie  să  fie  
dotat  cu  portiere  de  acces  şi  evacuare  în  dreptul  fiecărei  banchete  sau  scaun  pentru  
clienţi, precum  şi  cu  spaţiu  corespunzător  transportului  bagajelor  şi  nu  poate  transporta  
mai  mult  de  4  persoane  în  afara  conducătorului  auto. 
Art. 38 
(1) În  cazul  serviciilor  de  închiriere,  nu  vor  fi  autorizate  autoturismele  care  nu            
au  geamuri  transparente  sau  le  au  acoperite  cu  înscrisuri, însemne, colante  ori  alte  
dotări  care  atenuează  vizibilitatea  atât  dinauntru, cât  şi  din  afară. 
(2) Orice  înscrisuri  sau  simboluri  aplicate  pe  partea  exterioară  a  autoturismului, care  
reprezintă  publicitate  pentru  terţi, nu  se  pot  menţine  sau  realiza  fără  avizul  
administraţiei  publice  locale  şi  nu  vor  fi  admise  dacă  sunt  prevăzute  pentru  activitatea  
de  transport  în  regim  de  taxi. 
Art. 39 
(1) Pentru  executarea  transportului  în  regim  de  închiriere, la  data  autorizării  sau  
reautărizării, autoturismul  trebuie  sa  indeplineasca  cumulativ  cel  puţin  urmatoarele  
conditii: 
- vechimea  de  la  data  fabricaţiei  să  nu  depăşească  4  ani; 
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- norma  de  poluare  să  fie  cel  putin  EURO  4; 
- volumul  portbagajului  să  nu  fie  mai  mic  de  500  litri; 
- caroseriea  să  fie  berlină  cu  4  usi; 
- să  nu  aibă  în  totalitate  sau  parţial  culoarea  galbenă; 
- să  fie  dotat  cu  instalaţiei  pentru  aer  condiţionat; 
- să  fie  dotat  cu  cel  puţin  4  airbag-uri; 
- să  fie  echipat  cel  puţin  cu  sistem  de  siguranţă  ABS; 
- să  fie  echipat  cel  puţin  cu  sistem  multimedia  radio. 
(2) Caracteristicile  tehnice  şi  datele  prevăzute  la  alin. (1)  vor  fi  extrase  din  fişa  tehnică  
şi  din  cartea  de  identitate  a  autoturismului  respectiv. 
V.2. Condiţiile  pentru  înlocuirea  autoturismelor  autorizate 
Art. 40 
(1) Transportatorul  autorizat  poate  să  îşi  înlocuiască, la  cerere, autoturismul  pentru    care  
a  obţinut  autorizaţia  RENT  CAR, cu  un  alt  autoturism  care  îndeplineşte  condiţiile  
prezentului  regulament, în  următoarele  cazuri: 
a) autoturismul  nu  mai  poate  fi  utilizat  datorită  uzurii  fizice, morale, deteriorării  sau  
furtului; 
b) autoturismul  a  fost  casat; 
c) autoturismul  a  fost  înstrăinat. 
(2) Autoturismul  înlocuitor  trebuie  obligatoriu  să  respecte  prevederile  prezentului  
regulament  menţionate  la  art. 39  alin. (1). 
(3) Pe  baza  cererii  de  înlocuire, autoritatea  de  autorizare  va  elibera  o  nouă  autorizaţie  
RENT  CAR, precum  şi  ecusoanele  corespunzătoare, pentru  autoturismul  respectiv. 
 
CAP. VI - DOCUMENTELE  OBLIGATORII  LA  BORDUL  AUTOTURISMULUI 
Art. 41 
La  bordul  autoturismelor  care  prestează  serviciile  de  transport  în  regim  de  închiriere  
trebuie  să  se  găsească  documentele  valabile  prevăzute  de  reglementările  în  vigoare. 
Art. 42 
Pentru  executarea  serviciului  de  transport  în  regim  de  închiriere, la  bordul  
autoturismului  trebuie  să  existe, numai  în  prezenţa  ecusoanelor  aplicate  pe  parbrize, 
următoarele  documente: 
a) copia  după  autorizaţia  de  transport  în  regim  de  închiriere; 
b) autorizaţia  RENT  CAR, atribuită  pe  baza  autorizaţiei  de  transport; 
c) certificatul  de  înmatriculare  a  autovehiculului; 
d) copia  după  cartea  de  identitate  a  autovehicului; 
e) asigurarea  obligatorie  de  răspundere  civilă  auto; 
f) asigurarea  pentru  persoane  şi  bunurile  acestora; 
g) certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  a  conducătorului  auto; 
h) copia  după  contractul  de  muncă  a  conducătorului  auto; 
i) contractul  de  prestare  a  serviciului  încheiat  cu  clientul; 
j) documentul  fiscal  privind  plata  anticipată  a  serviciului  de  transport  prestat; 
k) documentele  stabilite  conform  legislaţiei  în  vigoare  privind  circulaţia  rutieră. 
Art. 43 
(1) Lipsa  ecusoanelor  sau  a  unuia  dintre  documentele  prevăzute  la  art. 42, la  controlul  
efectuat  de  autorităţile  abilitate, impune  reţinerea  autorizaţiei  RENT  CAR  respective, 
transportatorul  autorizat  fiind  obligat  să  facă  dovada  existenţei  şi  valabilităţii  
ecusoanelor  ori  a  documentelor  respective. 
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(2) În  cazul  imposibilităţii  transportatorului  autorizat  de  a  face  dovada  existenţei  sau  
valabilităţii  ecusoanelor  ori  a  unuia  dintre  documentele  respective, în  maximum  48  de  
ore, autorizaţia  RENT  CAR  respectivă  se  retrage, odata  cu  ecusoanele. 
 
CAP. VII - CONTROLUL  ACTIVITĂŢII  ÎN  REGIM  DE  ÎNCHIRIERE 
Art. 44 
(1) Pe  toată  durata  activităţii  de  transport  în  regim  de  închiriere  transportatorii  
autorizaţi  sunt  supuşi  controlului, în  ceea  ce  priveşte  respectarea  prevederilor  legii  şi     
a  prezentului  regulament, de  către  reprezentanţii  organelor  autorizate  cu  atribuţii  de  
control, respectiv: 
a) autoritatea  de  autorizare  din  cadrul  Primăriei  Municipiului  Târgovişte; 
b) structurile  poliţiei  rutiere  din  cadrul  Inspectoratului  General  al  Poliţiei  Române; 
c) serviciul  rutier  din  cadrul  Poliţiei  Locale  Targovişte; 
d) organele  fiscale  locale  şi  cele  judeţene; 
e) organele  de  specialitate  din  cadrul  Ministerului  Finanţelor; 
f) organele  de  specialitate  din  unităţile  teritoriale ale  Ministerului  Finanţelor; 
g) Autoritatea  Rutieră  Română  şi  reprezentanţele  sale  teritoriale; 
h) Registrul  Auto  Român  şi  reprezentanţele  sale  teritoriale; 
i) Autoritatea  Naţională  pentru  Protecţia  Consumatorilor; 
j) Inspectoratul  Teritorial  de  Muncă  Dâmboviţa. 
(2) În  trafic  rutier, controlul  autovehiculelor  se  va  efectua  de  către  reprezentanţii  
autorităţilor  menţionate  la  alin. (1), lit. a), d), e), f), h), i), j), numai  împreună  cu  poliţia  
rutieră. 
(3) Transportatorul  autorizat  este  obligat  să  se  supună  controlului  efectuat  de  organele  
de  control  şi  să  prezinte  documentele  solicitate, obligatorii  la  bordul  autoturismelor, 
conform  legilor  în  vigoare  şi  a  prezentului  regulament. 
(4) Refuzul  transportatorului  autorizat  sau  a  conducătorului  auto  să  se  supună  
controlului  autorităţilor  abilitate  şi  să  prezinte  documentele  prevăzute  de  dispoziţiile  
legale  privind  transportul  în  regim  de  închiriere  şi  de  legislaţia  în  vigoare, precum  şi  
de  prezentul  regulament, are  drept  consecinţă  retinerea  autorizaţiei  RENT  CAR, până  
când  se  stabileşte  sancţiunea  în  cazul  respectiv. 
 
CAP. VIII - OBLIGAŢIILE  TRANSPORTATORILOR  AUTORIZAŢI, ALE  
CONDUCĂTORILOR  AUTO  ŞI  ALE  CLIENŢILOR 
Art. 45 
În  vederea  realizării  transportului  de  persoane  în  regim  de  închiriere  în  condiţii  de  
siguranţă, calitate  şi  legalitate, transportatorii  autorizaţi, conducătorii  auto  şi  clienţii  
trebuie  să  respecte  obligaţiile  prevăzute  în  lege  şi  în  regulamentul  de  organizare  şi  
funcţionare  a  acestui  serviciu. 
Art. 46 
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  de  închiriere, cu  
autoturisme  având  însemnele  de  identificare  proprii  stabilite  de  lege; 
c) să  nu  folosească  în  executarea  activităţii  de  transport  în  regim  de  închiriere  
serviciile  dispeceratelor  destinate  transportului  în  regim  de  taxi  sau  pentru  alte  
categorii  de  transporturi  rutiere; 
d) să  folosească  pentru  executarea  transportului  numai  autoturisme  care  corespund  din  
punct  de  vedere  tehnic  conform  normelor  în  vigoare; 
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e) să  nu  execute  serviciul  de  transport  fără  închierea  contractului  de  închiriere, conform  
prevederilor  legii  şi  a  prezentului  regulament, precum  şi  fără  emiterea  documentului  
fiscal  de  plată  a  serviciului; 
f) să  nu  utilizeze  conducători  auto  care  nu  deţin  certificate  de  atestare  a  pregătirii  
profesionale  sau  au  valabilitatea  depăşită  şi  care  nu  corespund  prevederilor  legale; 
g) să  nu  încredinţeze, sub  nicio  formă, conducerea  autovehiculului, pentru  a  realiza  
serviciul  de  transport  contractat, altui  conducător  auto  decât  cel  pentru  care  s-a  depus  
documentele  la  autoritatea  de  autorizare, aferente  autoturismului  respectiv; 
h) să  asigure  clientului  şi  celorlalte  persoane  transportate  beneficiul  asigurării  lor, 
precum  şi  a  bunurilor  acestora  pe  toata  durata  transportului; 
i) să  asigure  posibilitatea  conducătorului  auto  să  poată  transmite  la  societate  orice  
informaţie  referitoare  la  întreruperea  efectuării  transportului  sau  alte  evenimente  
referitoare  la  siguranţa  acestuia  ori  siguranţa  sa  personală; 
j) să  înştiinţeze  în  scris  autoritatea  de  autorizare  în  legătură  cu  întreruperea  contractului  
individual  de  muncă  ale  conducătorului  auto  sau  cu  sancţiunile  aplicate  acestuia  pentru  
abateri  disciplinare; 
k) să  înştiinţeze  în  scris  autoritatea  de  autorizare  în  legătură  cu  schimbarea  
conducătorului  auto  pentru  care  s-a  depus  documentele  aferente  autoturismului  respectiv  
şi  încheierea  contractului  de  muncă  cu  acesta; 
l) să  furnizeze, la  solicitarea  autorităţilor  cu  atribuţii  de  control, informaţiile  privind  
activitatea  de  transport  desfăşurată  şi  documentele  prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare  şi  
de  prezentul  regulament; 
m) să  comunice  autorităţii  de  autorizare  orice  modificare  a  uneia  sau  mai  multor  
condiţii  de  acordare  a  autorizaţiei  de  transport; 
n) să  nu  angajeze  transportul  unui  client  aflat  în  stare  avansata  de  ebrietate, care  este  
sub  influenţa  drogurilor  sau  a  altor  substanţe  interzise,  implicat  în  activităţi  cu  caracter  
infracţional  ori  în  alte  acte  antisociale. 
Art. 47 
Principalele  obligaţii  ale  conducătorilor  auto  sunt  următoarele: 
a) să  aibă  ţinută  corespunzătoare, un  comportament  civilizat  şi  preventiv  în  relaţia  cu  
clientul, respectând  conduita  de  bună  practică  conform  normelor  actuale; 
b) să  deţină  certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  valabil  şi  să  îl  prezinte  la  
solicitarea  organelor  de  control  abilitate  de  lege; 
c) să  nu  refuze  clientul  în  efectuarea  traseului  prevăzut  în  contract  şi  să  respecte  
solicitările  legale  ale  acestuia; 
d) să  nu  pretindă  sume  de  bani, bunuri  sau  alte  servicii  pentru  prestaţia  efectuată  ori  
parcurgerea  în  scopuri  personale  a  altui  traseu  decat  cel  convenit  prin  contract; 
e) să  nu  implice  autovehiculul  în  mod  deliberat, direct  sau  indirect, în  activităţi  cu  
caracter  infracţional  ori  în  alte  acte  antisociale; 
f) 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; 
g) să  acorde  primul  ajutor  în  cazul  producerii  unui  accident  rutier  sau  în  cazul  oricărui  
eveniment  la  care  este  prezent; 
h) să  nu  încarce  autovehiculul  peste  capacitatea  maximă  sau  gabaritul  de  transport  
pentru  care  este  autorizat; 
i) să  asigure  integritatea  calitativă  si  cantitativă  a  bunurilor  transportate  şi  în  limitele  
spaţiului  destinat  pentru  acestea; 
j) să  nu  transporte  bagaje  sau  bunuri  care  să  nu  permită  închiderea  portbagajului, 
portierelor  şi  a  geamurilor  autovehicului; 
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k) să  prezinte  informaţiile  cerute  sau  să  faciliteze  accesul  organelor  împuternicite  sa  
efectueze  controlul  activităţii  desfăsurată; 
l) să  nu  transporte  clienţi  pe  bancheta  din  faţă  decât  în  cazul  în  care  îi  atenţioneză  în  
prealabil  că  au  obligaţia  să  poarte  centura  de  siguranţă; 
m) să  se  supună  controlului  autorităţilor  abilitate  şi  să  prezinte  la  control, în  timpul  
activităţii, documentele  solicitate  de  acestea; 
n) să  nu  transporte  clienti  aflaţi  în  stare  avansata  de  ebrietate, care  sunt  sub  influenţa  
drogurilor  sau  a  altor  substanţe  interzise, precum  şi  cei  aflati  în  stare  de  a  dezvolta  
situaţii  conflictuale; 
o) să  nu  fumeze  în  interiorul  autovehicului  şi  să  nu  utilizeze  mijloacele  audio  sau  
video  fără  acordul  clientului; 
p) să  respecte  obligaţiile  conducătorilor  auto  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice, 
prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare. 
Art. 48 
Principalele  obligaţii  ale  clienţilor  sunt  următoarele: 
a) să  aibă  un  comportament  civilizat  şi  conduită  de  bună  purtare  pe  tot  parcursul  
transportului  contractat; 
b) să  nu  provoace  sau  să  nu  dezvolte  stări  conflictuale  cu  conducătorul  auto  ori  cu  
alte  persoane  în  timpul  desfăşurării  transportului  respectiv; 
c) să  nu  oblige  sau  să  nu  impună  conducătorului  auto  să  execute  transportul  altfel  
decât  a  fost  prevăzut  în  contract; 
d) să  nu  oblige  sau  să  nu  impună, sub  orice  modalitate, conducătorului  auto  să  se  
implice  în  activităţi  cu  caracter  infracţional  ori  în  alte  acte  antisociale; 
e) 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; 
e) să  sesizeze  primăria  localităţii  de  autorizare  sau  alte  autorităţi  abilitate  în  legătură  cu  
practici  neconforme  ale  conducătorului  auto, care  le-au  creat  prejudicii  ori  au  afectat  
calitatea  serviciului  solicitat; 
f) să  nu  fumeze  în  interiorul  autovehicului  şi  să  nu  ocupe  scaunul  de  lângă  
conducătorul  auto  dacă  nu  poartă  centura  de  siguranţă. 
Art. 49 
Transportatorii  autorizaţi  şi  conducătorii  auto  trebuie  să  respecte  toate  obligaţiile  
privind  circulaţia  rutieră  pe  drumurile  publice, prevăzute  în  legislaţia  din  domeniu. 
 
CAP. X - RETRAGEREA  ŞI  SUSPENDAREA  AUTORIZAŢIILOR 
Art. 50 
Autorizaţia  de  transport  în  regim  de  închiriere  poate  fi  retrasă, de  către  autoritatea  de  
autorizare, în  următoarele  situaţii: 
a) transportatorul  autorizat  nu  mai  îndeplineşte  una  dintre  condiţiile  care  stau  la  baza  
menţinerii  valabilităţii  acesteia  ori  acordarea  sau  vizarea  autorizaţiei  a  fost  realizată  pe  
documente  ori  declaraţii  false; 
b) transportatorul  autorizat  a  folosit  documente  false  în  derularea  activităţilor  serviciului  
de  transport  sau  a  practicat  în  mod  repetat  proceduri  vizand  evaziunea  fiscală; 
c) transportatorul  autorizat  a  încetat  activitatea  ca  urmare  a  lichidării, a  falimentului  sau  
a  unei  hotărâri  judecătoreşti  definitive; 
d) transportatorul  autorizat  a  depăşit  termenul  de  valabilitate  a  autorizaţiei  de  transport; 
e) s-au  încălcat  prevederile  privind  netransmisibilitatea  autorizaţiei  de  transport, cuprinse  
în  legea  transportului  în  regim  de  închiriere; 
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f) s-a  efectuat  transport  cu  încălcarea  prevederilor  prezentului  regulament; 
g) la  cerere. 
Art. 51 
Retragerea  autorizaţiei  de  transport  se  realizează  de  către  autoritatea  de  autorizare  şi  
are  drept  consecinţă  pierderea  calităţii  de  transportator  autorizat, precum  şi  retragerea  
tuturor  autorizaţiilor  RENT  CAR  atribuite  pe  baza  autorizaţiei  de  transport  respective. 
Art. 52 
Autorizaţia  RENT  CAR  poate  fi  suspendată  odată  cu  ecusoanele  aferente, pentru          
1-3  luni, în  următoarele  cazuri: 
a) nu  mai  este  îndeplinită  cel  puţin  una  dintre  condiţiile  atribuirii  acesteia; 
b) a  expirat  valabilitatea  inspecţiei  tehnice  periodice; 
c) sunt  încălcate  prevederile  privind  modul  de  tarifare  a  serviciului, care  defavorizează  
clientul  sau  care  vizează  evaziunea  fiscală; 
d) au  fost  săvârşite  abateri  de  la  prevederile  regulamentului  de  organizare  şi  
funcţionare  a  serviciului  de  transport  în  regim  de  închiriere, privind  legalitatea, 
siguramţa  serviciului, calitatea  sau  protecţia  clientului  şi  a  mediului; 
e) transportul  se  efectuează  fără  să  existe  la  bordul  autoturismului  documentul  fiscal  de  
plată  şi  contractul  de  închiriere; 
f) executarea  serviciului  de  transport  cu  autoturisme  care  utilizează  însemne  sau  dotări  
specifice  activităţii  de  transport  în  regim  de  taxi,  
g) neîndeplinirea  în  termenul  prevederilor  legii  privind  comunicarea  autorităţii  de  
autorizare  în  legătură  cu  orice  modificare  a  uneia  sau  mai  multor  condiţii  de  acordare  
a  autorizaţiei  respective. 
Art. 53 
Autorizaţia  RENT  CAR  poate  fi  retrasă  odată  cu  ecusoanele  aferente, în  următoarele  
cazuri: 
a) prin  retragerea  autorizaţiei  de  transport, care  are  drept  consecinţă  pierderea  calităţii  
de  transportator  autorizat, precum  şi  retragerea  tuturor  autorizaţiilor  atribuite  pe  baza  
eliberării  autorizaţiei  de  transport  respective; 
b) imposibilitatea  transportatorului  autorizat  de  a  face  dovada  existenţei  sau  valabilităţii  
ecusoanelor  ori  a  unuia  dintre  documentele  care  trebuie  să  existe  obligatoriu  la  bordul  
autoturismului, în  maximum  30  de  zile; 
c) a  fost  obţinută  pe  baza  unor  documente  false; 
d) dacă  a  fost  reţinută  de  două  ori  în  12  luni  consecutive; 
e) autorizaţia  şi/sau  ecusonul  au  fost  încredinţate  altui  transportator  ori  utilizate  de  alt  
autovehicul  decât  cel  pentru  care  au  fost  atribuite; 
f) dacă  autoturismul  execută  activitate  de  transport  pe  perioada  în  care  autorizaţia  este  
reşinută; 
g) conducătorul  auto  nu  deţine  certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  sau  
certificatul  obţinut  are  valabilitatea  depăşită; 
h) pentru  nerespectarea  prevederilor  privind  netransmisibilitatea  autorizaţiei  de  la          
un  transportator  autorizat  la  alt  transportator  sau  persoană  fizică, cuprinse  în  legea  
transportului  în  regim  de  închiriere; 
i) dacă  după  ce  a  fost  suspendată  în  intervalul  de  12  luni  se  află  din  nou  în  una         
din  situaţiile  prevăzute  de  art. 52. 
j) la  cerere. 
Art. 54 
Autorizaţia  RENT  CAR  poate  fi  suspendată  sau  retrasă  de  către  autoritatea  de  
autorizare  numai  odată  cu  ecusoanele  atribuite. 
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Art. 55 
Certificatul  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  a  conducătorului  auto  care  este  angajat  
al  unui  transportator  autorizat  care  execută  transport  în  regim  de  închiriere  se  reţine  
de  catre  organele  de  control  în  drept, dacă  se  constată  că  transportul  respectiv  se  
efectuează  cu  încălcarea  prevederilor  legii  privind  transportul  în  regim  de  închiriere, 
precum  şi  fără  a  avea  la  bord  contractul    încheiat  şi  documentele  fiscale  care  să  
dovedească  plata  anticipată  a  transportului  solicitat. 
Art. 56 
Răspunderea  transportatorului  autorizat  pentru  daunele  produse  clienţilor  în  timpul  
transportului  din  vina  sa  este  integrală  şi  se  acoperă  pe  baza  asigurării  de  răspundere  
civilă. 
 
CAP. IX - TAXELE  AFERENTE 
Art. 57 
Transportatorii  autorizaţi  care  desfăşoară  activitatea  de  transport  în  regim  de  închiriere, 
pe  raza  municipiului  Târgovişte, vor  achita  următoarele  taxe: 
a) taxă  autorizaţie  de  transport  RENT  CAR = 500  lei; 
b) taxă  viză  la  perioade  de  5  ani  autorizatie  de  transport  RENT  CAR = 350  lei; 
c) taxă  autorizaţie  RENT  CAR = 300  lei/auto; 
d) taxă  viză  anuală  autorizaţie  RENT  CAR = 150  lei/auto; 
e) taxă  publicitate  pentru  activitate  RENT  CAR = 100  lei/auto/an. 
Art. 58 
Taxa  privind  publicitatea  prevăzută  la  lit. e) se  achită  pentru  reclame  şi  publicitate, 
pentru  înscrisurile  sau  simbolurile  aplicate  pe  partea  exterioară  a  autovehiculelor  în  
suprafată  de  până  la  1,00  mp/auto. 
Art. 59 
Sumele  provenite  din  taxele  prevăzute  la  art. 50  constituie  surse  de  venituri  la  bugetul  
local  al  Municipiului  Târgovişte. 
 
CAP. XI - SANCŢIUNI  ŞI  CONTRAVENŢII 
Art. 60 
Încălcarea  dispoziţiilor  prezentului  regulament  atrage  răspunderea  disciplinară, 
patrimonială, civilă, contravenţională  sau  penală, după  caz, potrivit  reglementărilor  
legislaţiei  în  vigoare. 
Art. 61 
Constituie  contravenţii  încălcarea  prevederilor  prezentului  regulament, dacă  nu  au  fost  
săvârşite, în  astfel  de  condiţii, încât  potrivit  legii  să  fie  considerate  infracţiuni, şi           
se  sancţionează  cu  amendă, următoarele  fapte: 
a) efectuarea  serviciilor  de  transport  în  regim  de  închiriere  folosind  un  singur  ecuson, 
cu  amendă  de  500  lei; 
b) folosirea  desenelor,  emblemelor, a  însemnelor, a  înscrisurilor, mijloacelor  publicitare  
sau  altor  asemenea  elemente  pe  caroserie, în  exteriorul  ori  în  interiorul  autoturismului, 
de  natura  să  producă  confuzie  privind  transportul  în  regim  de  închiriere, cu  amendă    
de  500  lei; 
c) conducerea  unui  autoturism  folosit  pentru  transportul  în  regim  de  închiriere  fără  a  
deţine  ecusoane  RENT  CAR  sau  autorizaţie  RENT  CAR  la  bordul  acestuia, cu  amenda  
de  1.000  lei; 
d) nerespectarea  prevederilor  art. 20, alin. (1), art. 21, art. 42, lit. a), art. 46, lit. n), art. 47,  
lit. a), c), cu  amendă  de  500  lei; 
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e) nerespectarea  prevederilor  art. 13, alin. (4), art. 18, art. 20, alin. (2), art. 46, lit. b), d), f), 
g), j), k), art. 47, lit. d), h), cu  amendă  de  1.000  lei; 
f) nerespectarea  prevederilor  prevederilor  art. 10, alin. (3), (4), art. 12  alin. (3), art. 13,   
alin. (1), (2), (3), art. 19, art. 22, art. 23, art. 46, lit. e), n), art. 47, lit. e), g), n), cu  amendă    
de  2.500  lei. 
Art. 62 
Constatarea  contravenţiilor  şi  aplicarea  sancţiunilor  prevăzute  în  prezentul  regulament  
se  fac  de  catre: 
a) agenţii  Serviciului  Rutier  din  cadrul  Inspectoratul  de  Poliţie  Judeţean  Dâmboviţa; 
b) agenţii  Biroului  Rutier  din  cadrul  Poliţiei  Municipiului  Târgovişte; 
c) agenţii  Serviciului  Circulaţiei  din  cadrul  Poliţiei  Locale  Târgovişte; 
d) persoanele  imputernicite  de  Primarul  Municipiului  Târgovişte; 
Art. 63 
Contravenientul  poate  achita, pe  loc  sau  în  termen  de  cel  mult  48  ore  de  la  data  
încheierii  procesului  verbal  de  contravenţie, ori  după  caz, de  la  data  comunicării  
acestuia, jumatate  din  minimul  amenzii  prevăzută  la  art. 61, agentul  constatator  făcând  
menţiune  despre  această  posibilitate  în  procesul  verbal. 
Art. 64 
Constatarea  şi  sancţionarea  contravenţiei  se  fac  cu  respectarea  prevederilor  Ordonanţei  
Guvernului  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor, cu  modificările  şi  
completările  ulterioare. 
Art. 65 
Sumele  provenite  din  amenzile  aplicate  conform  prezentului  regulament  se  fac  venit  
integral  la  bugetul  Primăriei  Municipiului  Târgovişte. 
 
CAP. XII - DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII 
Art. 66 
(1) În  termen  de  3  luni  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului  regulament, toţi  
transportatorii  autorizaţi  până  la  această  dată  sunt  obligaţi  să  se  prezinte  obligatoriu, la  
autoritatea  de  autorizare  din  cadrul  Primătiei  Municipiului  Târgovişte, în  vederea  
reautorizării  serviciilor  de  închiriere  şi  eliberarea  noilor  autorizaţii, în  condiţiile  
prezentului  regulament, prin  depunerea  documentelor  prevăzute  la  art. 32  şi  art. 33  din  
acest  regulament. 
(2) În  cazul  neprezentării  în  vederea  reautorizării  transportatorul  respectiv  îşi  pierde  
calitatea  de  transportator  autorizat, având  consecinţă  retragerea  tuturor  autorizaţiilor  
RENT  CAR, atribuite  pe  baza  autorizaţiei  de  transport  respective. 
(3) După  termenul  de  3  luni  prevăzut  la  alin. (1) autorizaţiile  de  transport  în  regim  de  
închiriere  eliberate  până  la  această  dată, toate  autorizaţiile  RENT  CAR  atribuite  pe  
baza  acestora, precum  şi  ecusoanele  aferente  îşi  pierd  valabilitatea  şi  se  vor  retrage. 
Art. 67 
(1) Reautorizarea  serviciului  de  închiriere  respectiv  constă  în  eliberarea  unei  noi  
autorizaţii  de  transport  în  regim  de  închiriere  de  catre  autoritatea  de  autorizare. 
(2) Pe  baza  autorizaţiei  de  transport  se  vor  elibera  noile  autorizaţii  RENT  CAR, numai  
dacă  sunt  îndeplinite  condiţiile  de  atribuire  din  prezentul  regulament, pentru  fiecare  
autoturism  pentru  care  se  solicită  atribuirea  unei  autorizaţii  în  vederea  executării  
serviciului  de  închiriere. 
(3) La  eliberarea  noilor  autorizaţii  de  transport, a  noilor  autorizaţii  RENT  CAR, precum  
şi  a  ecusoanelor  aferente  acestora, transportatorii  autorizaţi  sunt  obligaţi  să  predea  pe  
cele  care  le  deţin  la  momentul  respectiv. 
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Art. 68 
Autoturismele  pentru  care  se  solicită  eliberarea  autorizaţiilor  de  închiriere,                     
în  vederea  reautorizării  în  termenul  de  3  luni, precizat  la  art. 66  alin. (1), trebuie  
obligatoriu  să  îndeplinească  toate  condiţiile  prevăzute  în  prezentul  regulament. 
Art. 69 
Contravenţiile, sancţiunile, măsurile  administrative, privind  reţinerea, suspendarea, 
retragerea  sau  anularea  autorizaţiilor  de  transport, autorizaţiilor  RENT  CAR, 
certificatelor  de  atestare  a  pregătirii  profesionale  sau  contractelor, se  constată  şi            
se  sancţionează  potrivit  prevederilor  legii  şi  a  prezentului  regulament. 
Art. 70 
Sumele  provenite  din  activitatea  de  autorizare, reautorizare  şi  vizare, precum  şi  amenzile  
aplicate  pentru  încălcarea  legislaţiei  în  vigoare  şi  a  prezentului  regulament, constituie  
venituri  integrale  la  bugetul  local  al  Municipiului Târgovişte. 
Art. 71 
Prezentul  regulament  se  completează  cu  prevederile: 
a) Legii  nr. 38/2003  privind  transportul  în  regim  de  taxi  şi  în  regim  de  închiriere, cu  
modificările  şi  completările  ulterioare; 
b) Ordonanţei  Guvernului  nr. 2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţiilor, cu  
modificările  şi  completările  ulterioare. 
Art. 72 
Pe  data  intrării  în  vigoare  a  prezentului  regulament  se  abrogă  orice  prevederi  şi  
dispoziţii  contrare. 
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