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DIRECŢIA TEHNICĂ 
COMPARTIMENTUL TRANSPORT ŞI MONITORIZARE               
 

 
 
 
Atribuţii şi responsabilităţi: Consilier clasa I grad profesional Superior 
 
 
- Monitorizarea activităţii de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi propune măsuri pentru 
îmbunătăţirea  activităţii. 
- Verificarea valabilităţii documentelor depuse în vederea eliberării autorizaţiei de taxi modificată ca urmare 
a înlocuirii autovehiculului şi întocmirea raportului de specialitate care include propunerea justificată de 
modificare.  
- Eliberarea, pe bază de proces verbal a autorizaţiilor de transport modificată şi a autorizaţiei taxi modificată, 
a contractului de atribuire în gestiune, a setului de ecusoane, etc. 
- Efectuarea controalelor periodice asupra taxiurilor în ceea ce priveşte valabilitatea documentelor care au 
stat la baza acordării autorizaţiilor de transport şi a autorizaţiilor taxi şi întocmirea proceselor verbale de 
contravenţie, după caz. 
- Stabilirea modului de formare a tarifelor şi modului de respectare a acestora de către - transportatorii 
autorizaţi. 
- Verificarea notelor de fundamentare a tarifelor taxi, prezentate de către transportatorii autorizaţi  şi vizarea 
listelor de tarife.  
- Ţinerea la zi a bazei de date privind cazierul de conduită profesională al transportatorilor autorizaţi, al 
taximetrişitilor şi al operatorilor dispeceri. 
- Întocmirea şi actualizarea listelor cu persoanele înscrise în baza de date privind cazierul de conduită 
profesională, distribuirea lor la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni şi transmiterea în paginile de Internet. 
- Scanarea, expedierea şi arhivarea documentelor. 
- Stabilirea locurilor de aşteptare pentru taxiurile existente, cu avizul Poliţiei Rutiere şi cu consultarea 
asociaţiei profesionale reprezentative şi înaintarea spre aprobare Consiliului Local. 
- Întocmirea şi actualizarea Registrului special de atribuire a autorizaţiilor de transport şi a copiilor 
conforme pentru transportul în regim de închiriere. 
- Soluţionarea cererilor, sesizărilor şi adreselor, repartizate, privind activităţile compartimentului. 
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin dispoziţia şefilor ierarhici 
- Urmărirea şi aplicarea noilor reglementări legislative care fac obiectul activităţii compartimentului. 
- Monitorizarea activităţii de transport public local de persoane şi propunerea de măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii. 

 


