
           ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 104/2012
privind reglementarea activităţii de transport persoane în regim

de închiriere  pe raza Municipiului Brad – RENT CAR

            Consiliul Local al Municipiului Brad:
Avînd în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Brad, domnul Florin Cazacu,

din care reiese necesitatea aprobării unei hotărâri privind reglementarea activităţii de transport persoane
în regim de închiriere pe raza municipiului Brad, referatul Compartimentului autorizare, monitorizare,
control transport public local, transport în regim de taxi şi de închiriere nr.11586/22.08.2012, precum şi
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Brad,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,
            Avînd în vedere prevederile:

- Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, astfel
cum a fost modificată şi completată;

- Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003;

- Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 privind

aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007;
- Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilitate Publică nr. 206/2007  pentru aprobarea Regulamentului-cadru
de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;

- Ordinului nr. 3/2008 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Normelor privind
atestarea profesională, a conducătorilor auto, care efectuează transport de persoane în
regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care
efectuează transport în regim taxi;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006  privind serviciile comunitare de utilităţi publice
astfel cum a fost modificată şi completată;
            În baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d şi alin. 6 lit. a pct. 14, art. 45 alin. 1 şi art. 49 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. – Aprobă înfiinţarea Serviciului public de transport persoane în regim de închiriere
(RENT CAR) în cadrul serviciilor de utilităţi publice privind transportul de persoane pe raza
Municipiului Brad.

Art. 2. –  (1) - Atribuirea în gestiune delegată a Serviciului public de transport persoane în regim
de închiriere (RENT CAR) se va face pe baza procedurii de atribuire stabilită prin Legea nr. 38/2003
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, astfel cum a fost modificată şi completată şi
a normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(2) – Atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport persoane în
regim de închiriere (RENT CAR) se va realiza numai pentru transportatorii autorizaţi în condiţiile legii.

Art. 3. – Aprobă numărul maxim de  10 (zece) copii conforme pentru desfăşurarea Serviciului de
transport persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad.



Art. 4. – Aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea  activităţii de transport
public de persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului Brad, potrivit Anexei nr. 1,
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.5. – Aprobă Caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea serviciului de transport
public persoane în regim de închiriere (RENT CAR) pe raza Municipiului Brad, potrivit Anexei nr. 2,
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 6. – Aprobă Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public
persoane în regim de închiriere pe raza Municipiului Brad, potrivit Anexei 3, parte integrantă a prezentei
hotărâri.

Art. 7.  (1) – Aprobă taxele impuse transportatorilor autorizaţi care efectuează transport de
persoane în regim de închiriere  pe raza Municipiului Brad, potrivit Anexei nr. 4, parte integrantă a
prezentei hotărâri.
                          (2) – Sumele percepute cu titlu de tarif constituie venituri la bugetul local al
Municipiului Brad.

Art. 8. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
Compartimentul autorizare, monitorizare, control transport public local, transport în regim de taxi şi de
închiriere.

Art. 9. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Compartimentului autorizare, monitorizare, control transport public local, transport în

regim de taxi şi de închiriere;
- Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale;
- Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice

Brad, 28.08.2012

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnează
     Duşan Gheorghe Adrian SECRETAR

           Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


