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MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                 ANEXA LA HOTARAREA         

CONSILIUL LOCAL                                                                                NR.__________DIN ___________2018 

 
REGULAMENT 

privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor 
funerare 

 

CAPITOLUL 1 
 DISPOZIŢII GENERALE 

 

ART.1  
Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciului de transport 

public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, definind modalităţile şi condiţiile ce 
trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, condiţiile tehnice, precum şi raporturile dintre 
transportatorii autorizaţi şi persoanele fizice sau juridice care solicită acest serviciu. 

 

ART.2  
În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 
a) autoritatea de autorizare – compartimentul din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, 

licenţiata în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii; 

b) autorizaţia pentru efectuarea transportului public local cu vehicule speciale destinate 
serviciilor funerare,  denumită în continuare autorizaţie de transport - document eliberat în condiţiile 
legii de Autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute serviciul 
de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, denumit în prezentul 
regulament serviciu de transport funerar; 

c) copie conformă a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de Autoritatea de autorizare, 
în baza autorizaţiei de transport, pentru fiecare vehicul special destinat serviciilor funerare deţinut de 
transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing; 

d) certificat de competenta profesionala - document care atestă pregătirea profesională a unei 
persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere; 

e) condiţii asociate autorizaţiei de transport - anexă la autorizaţie şi parte integrantă din aceasta, 
prin care se stabilesc drepturile, obligaţiile, restricţiile şi sancţiunile titularului de autorizaţie; 

f) operator economic – persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală 
sau familială înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului; 

g) modificare a autorizaţiei de transport – dispoziţie a primarului prin care autorizaţia acordată se 
modifică în condiţiile prezentului regulament; 

h) retragere a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului prin care unui titular de 
autorizaţie i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport funerar; 

i) suspendare a autorizaţiei de transport - dispoziţie a primarului prin care unui titular de 
autorizaţie i se suspendă, parţial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un 
interval de timp determinat; 

j) manager de transport - persoana fizică care are calitatea de manager al activităţii de transport 
funerar, posesoare a unui certificat de competenţă profesională şi care este angajată pe bază de contract 
de muncă să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport a transportatorului autorizat; în cazul 
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întreprinderii familiale autorizate ca transportator, managerul de transport trebuie să fie unul dintre 
membrii întreprinderii familiale; 

k) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace 
de autopropulsare; 

l) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia 
vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; 

m)  transportator autorizat - operator economic cu sediul profesional în Alexandria şi codul 
CAEN 9603, Servicii funerare şi servicii legate de acestea, care deţine autorizaţie de transport, eliberată 
de Autoritatea de autorizare. 
 

CAPITOLUL 2  
EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL CU VEHICULE SPECIALE 

DESTINATE SERVICIILOR FUNERARE  
 

ART. 3 
Serviciul de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, denumit în 

continuare serviciu de transport funerar, poate fi efectuat numai de către transportatori autorizaţi pe baza 
autorizaţiei de transport şi a copiei conforme a acesteia, eliberate de către Autoritatea de autorizare cu 
respectarea prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare. 

 
ART. 4  
Serviciul de transport funerar se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică 

corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind 
clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare. 
 

ART. 5 
Serviciul de transport funerar se realizează de către transportatorii autorizaţi de Autoritatea de 

autorizare, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 
a) transportul se realizează cu vehicule special amenajate deţinute de transportatorul autorizat în 

proprietate sau în baza unui contract de leasing; 
b) transportul se efectuează în municipiul Alexandria sau între municipiul Alexandria şi alte 

localităţi; 
c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la persoanele 

care au comandat efectuarea serviciului un tarif pe bază de document fiscal. 
 

ART. 6 
(1) Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului următoarele 

documente: 
a) copia conformă a autorizaţiei de transport; 
b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat; 
c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al 

transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice autorizate/ întreprinderilor individuale/ 
întreprinderilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este titularul 
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persoanei fizice autorizate, respectiv întreprinderii individuale sau unul dintre membrii întreprinderii 
familiale; 

 (2) Conducătorul vehiculului este obligat să prezinte la controlul în trafic documentele 
menţionate la alin.(1). 

 

 

CAPITOLUL 3 
PROCEDURA DE SOLICITARE ŞI ACORDARE A AUTORIZAŢIILOR DE TRANSPORT 

   

SECŢIUNEA 1 
Solicitarea autorizaţiilor de transport 

 
ART. 7 
Pentru acordarea unei autorizaţii de transport, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, care au sediul profesional în Alexandria, vor 
depune la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, o documentaţie care va cuprinde: 

a) certificatul de înregistrare şi certificatul constatator emise de Oficiul Registrului Comerţului, 
având codul CAEN 9603, Servicii funerare şi servicii legate de acestea, în copie; 

b) certificatul de competenta profesionala al managerului de transport, în copie. 
c) cazierul judiciar al managerului de transport, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit 

fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a 
personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor; 

d) avizul medical şi psihologic al managerului de transport, în copie; 
e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de managerul de transport, privind 

perioadele în care a mai efectuat transport funerar, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de 
suspendare a efectuării serviciului respectiv; 

f) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de managerul de transport, prin care se 
menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport 
funerar şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; 

g) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de managerul de transport, privind baza 
materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea 
tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul de transport funerar; 

h) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de 
conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de 
reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii 
documentaţiei; 

i) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii documentaţiei. 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizaţiei de transport 

 
ART. 8 
(1) Autoritatea de autorizare analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării 

autorizaţiei de transport şi, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la 
cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele 
depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentaţiei. 
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(2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor 
solicitantul nu transmite toată documentaţia corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, 
inclusiv completările solicitate, Autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectivă din procedura 
de acordare a autorizaţiei de transport şi va comunica această decizie solicitantului. 
 

ART. 9 
În funcţie de modul de prezentare şi de complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia 

depusă de solicitant, Autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevăzut la art.8, alin. 
(2): 

a) convocarea la sediul Autorităţii de autorizare a managerului de transport, pentru a clarifica 
anumite aspecte care rezultă/ nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; 

b) verificarea la faţa locului a realităţii datelor din documentaţia transmisă de solicitant. 
     

ART. 10 
Autoritatea de autorizare întocmeşte un referat de fundamentare privind propunerea justificată de 

acordare/respingere a autorizaţiei de transport şi dispoziţia primarului pentru acordarea/respingerea 
autorizaţiei de transport, în termen de maximum 10 zile de la data: 

a) înregistrării documentaţiei, dacă aceasta este completă; 
b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor la art.8, alin. (2), dacă documentaţia este 

corespunzătoare; 
c) finalizării procedurii prevăzute la art. 9. 

 
SECŢIUNEA a 3-a 

Acordarea autorizaţiilor de transport 
 

ART.11 
Dispoziţia primarului privind acordarea autorizaţiei de transport se transmite solicitantului în 

maximum 5 zile de la data emiterii, însoţită de: 
a) autorizaţia de transport, al cărei model este prevăzut în anexă nr.1 la prezentul regulament; 
b) condiţiile asociate autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia. 

 
ART. 12 
În cazul în care Autoritatea de autorizare propune respingerea acordării autorizaţiei de transport, 

se transmit solicitantului: 
a) dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria privind respingerea cererii de acordare a 

autorizaţiei de transport; 
b) motivele refuzului de acordare a autorizaţiei de transport. 

 
ART. 13 
Dispoziţia Primarului Municipiului Alexandria prin care se acordă sau se respinge acordarea 

autorizaţiei de transport poate fi atacată de persoanele interesate la instanţa competentă, în condiţiile 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, actualizată. 
    

ART. 14 
            (1) Condiţiile asociate autorizaţiei de transport pentru titularii de autorizaţie trebuie să conţină 
cel puţin: 

a) denumirea titularului autorizaţiei de transport; 
b) obiectul autorizaţiei de transport; 
c) perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport; 
d) drepturile titularului de autorizaţie; 
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e) obligaţiile titularului de autorizaţie; 
f)   obligaţia de a transmite la solicitarea Autorităţii de autorizare date reale şi complete privind 

serviciul autorizat; 
g) condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport; 
h) condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport; 
i)  cazurile în care Autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului de 

autorizaţie. 
    

ART. 15 
Condiţiile asociate autorizaţiei fac parte integrantă din autorizaţie (sunt anexă la aceasta) şi sunt 

menţionate în anexa nr.4 la regulament. 
     

ART. 16 
(1) Autorizaţiile de transport se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în 

ordinea emiterii lor. 
(2) Numărul autorizaţiei de transport este numărul de ordine din acest registru. 
(3) Autorizaţia de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este 

transmis titularului, iar celălalt se păstrează la Autoritatea de autorizare. 
 

ART. 17 
(1) Durata de valabilitate a autorizaţiei de transport este de 5 ani. 
(2) Autorizaţiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor. 

 
ART. 18 
La expirarea valabilităţii autorizaţiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament. 
 
 

SECŢIUNEA a 4-a 
Cazurile în care nu se acordă autorizaţii de transport 

 
ART. 19 
Autoritatea de autorizare nu eliberează autorizaţii de transport dacă solicitantul se află în una 

dintre următoarele situaţii: 
a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport funerar; 
b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment; 
c) documentaţia prezentată pentru acordarea autorizaţiei de transport este incompletă; 
d) managerul de transport a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de 

nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale 
privind efectuarea transporturilor; 

e) mijloacele de transport cu care doreşte să presteze serviciul de transport funerar nu sunt sau nu 
vor fi deţinute în proprietate ori în baza unui contract de leasing; 

f) nu deţine baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure 
parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul de transport funerar; 

g) furnizează informaţii neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea 
autorizaţiei. 
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CAPITOLUL 4 
PROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR CONFORME ALE AUTORIZAŢIEI DE 

TRANSPORT 
 

ART. 20 
(1) Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, câte o copie conformă a autorizaţiei de 

transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului transport funerar. 
(2) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport se eliberează de către Autoritatea de autorizare 

pe baza unei documentaţii şi a îndeplinirii unor condiţii cumulative. 
(3) Documentaţia se depune la registratura Primăriei Municipiului Alexandria şi trebuie să 

conţină: 
a) copia autorizaţiei de transport  pentru executarea serviciului de transport funerar eliberată de 

Autoritatea de autorizare; 
b) copia certificatului de înmatriculare şi anexa cu inspecţia tehnică periodică valabilă; 
c) copia cărţii de identitate a vehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către 

transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 
d) copia asigurării obligatorie de răspundere civilă auto; 
e) declaraţia pe propria răspundere că deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul 

necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a copiei conforme; 
f)  declaraţie pe proprie răspundere că vehiculul special destinat serviciilor funerare respectă, 

după caz, condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 741/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice şi 
sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea 
cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane; 

g) declaratie pe propria raspundere ca respecta criteriile profesionale pe care trebuie să le 
îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare. 
 

1. Autovehiculul pentru asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va 
îndeplini următoarele condiţii: 

a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat; 
b) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de 

suprafeţe lavabile şi dezinfectabile; 
c) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului 

manipulant şi partea destinată pregătirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12 mc; 
d) spaţiul interior este dotat cu: targă de recuperare, masă/platformă din inox pentru pregătirea 

corpului, sertare pentru instrumentar cu închidere etanşă, recipiente/spaţiu pentru deşeurile provenite din 
manopera de îmbălsămare asimilabile deşeurilor periculoase, rezervor de apă cu capacitate minimă de 
25 litri, prevăzut cu robinet, rezervor de colectare a apelor reziduale cu capacitate minimă de 50 litri; 

e) spaţiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificaţiilor producătorului; 
f) instalaţie de climatizare; 
g) asigură nivelul 2 de biosecuritate. 

 
2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsufleţit 

spre locul de înhumare va îndeplini următoarele cerinţe: 
a) habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm şi o 

lăţime de minimum 90 cm; 
b) spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi dezinfectate; 
c) autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului şi cel 

destinat pasagerilor din faţă. 
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3. Autovehiculul funerar pentru recuperare cadavre şi transport internaţional: 
a) este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat; 
b) habitaclul pentru depozitarea trupului neînsufleţit trebuie să aibă o lungime de minimum 200 

cm şi o lăţime de minimum 120 cm; 
c) spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de 

suprafeţe lavabile şi dezinfectabile; 
d) autovehiculul trebuie prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat personalului 

şi partea destinată depozitării corpului decedatului; 
e) pentru recuperare este necesară dotarea cu o targă de recuperare şi şină de ghidaj pentru 

targă; 
f) agregate frigorifice pentru transportul pe distanţe lungi; 
g) autovehiculul va fi dezinfectat periodic. 

 
4) Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele: 
a) vehiculul  deţinut în proprietate să fie înmatriculat în judeţul Teleorman; 
b) pentru vehiculele deţinute în temeiul unui contract de leasing de către transportatorul 

autorizat, copia conformă se atribuie indiferent unde sunt înmatriculate acestea; 
c) solicitantul copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în 

proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga 
durată de valabilitate a copiei conforme; 
 

ART. 21 
(1) Copia conformă a autorizaţiei de transport se eliberează în baza dispoziţiei primarului pentru 

o perioadă de 5 ani, fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de transport. 
(2) Copia conformă a autorizaţiei de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un 

exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la Autoritatea de autorizare. 
(3) Modelul copiei conforme a autorizaţiei de transport este prezentat în anexa nr. 2 la prezentul 

regulament. 
 

CAPITOLUL 5 
PROCEDURA DE MODIFICARE A AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT 

 
ART. 22 
(1) La cererea titularului, Autoritatea de autorizare propune modificarea autorizaţiei de transport 

în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii şi/sau a sediului titularului de 
autorizaţie. 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea de modificare a autorizaţiei de transport va fi însoţită 
de copiile certificatului constatator şi certificatului de înmatriculare emise de Oficiul Registrului 
Comerţului. 
 

ART. 23 
(1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizaţiilor de transport în cazul în 

care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat. 
(2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), modificarea autorizaţiilor de transport se face din 

iniţiativa Autorităţii de autorizare, care va comunica în scris titularilor de autorizaţie modificările 
survenite, eliberând acestora autorizaţii de transport cu un conţinut modificat, cu respectarea egalităţii de 
tratament a titularilor. 
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ART. 24 
(1) Modificarea autorizaţiilor de transport se realizează prin dispoziţia primarului, conform 

prevederilor art.8, 9 şi 10. 
(2) Orice modificare realizată asupra datelor autorizaţiei de transport privind schimbarea sediului 

transportatorului autorizat atrage şi modificarea corespunzătoare a datelor respective din copiile 
conforme deţinute de acesta.  

(3) Transportatorul autorizat este obligat să anunţe Autoritatea de autorizare cu privire la 
modificările survenite privind schimbarea sediului, în termen de 30 zile de la apariţia acestora şi să 
solicite, în scris, operarea modificărilor în copiile conforme. 
   

ART. 25 
Dispoziţia de modificare a autorizaţiei de transport emisă de primar, însoţită de autorizaţia de 

transport cu conţinut modificat şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în 
maximum 5 zile de la data emiterii. 
 

ART. 26 
Dispoziţia primarului de modificare a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa 

competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, actualizată. 
 
 

CAPITOLUL 6 
PROCEDURA DE PRELUNGIRE A VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT SI A 

COPIEI CONFORME A AUTORIZATIEI DE TRANSPORT 
 

ART. 27 
(1) Transportatorii autorizaţi care doresc prelungirea valabilităţii autorizaţiei de transport vor 

depune la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, cu 60 de zile, înainte de expirarea termenului 
de valabilitate, o cerere de prelungire însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind 
modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei de transport. 

(2) Transportatorii autorizati care doresc prelungirea valabilitatii copiei conforme a autorizatiei 
de transport, vor depune la registratura Primariei municipiului Alexandria, cu 60 de zile, inainte de 
expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire insotita de o declaratie pe propria raspundere 
privind modificarea/nemodificarea conditiilor initiale de acordare a copiei conforme a autorizatiei de 
transport. 

(3) În vederea verificării modificării/nemodificării condiţiilor iniţiale de emitere a autorizaţiei de 
transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport, autoritatea de autorizare poate solicita 
precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente. 

(4) Prelungirea autorizaţiilor de transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport se face 
prin dispoziţia primarului, conform prevederilor art. 8, 9 si 10. 
 

ART. 28 
Dispoziţia de prelungire a autorizaţiei de transport emisă de primar însoţită de autorizaţia de 

transport şi copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la 
data emiterii. 
 

ART. 29 
Dispoziţia primarului de prelungire a autorizaţiei de transport poate fi atacată la instanţa 

competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 554/2004, actualizată. 
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CAPITOLUL 7 
PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI RETRAGERE A AUTORIZAŢIILOR DE TRANSPORT 

SI A COPIEI CONFORME A AUTORIZATIEI DE TRANPORT 
 

SECŢIUNEA 1 
Suspendarea autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport 

 
ART. 30 
Autoritatea de autorizare propune suspendarea autorizaţiei de transport în baza constatărilor 

efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în cazurile 
specificate în condiţiile asociate autorizaţiei. 
     

ART. 31 
Suspendarea autorizaţiei de transport se face pe o perioadă de maximum 30 de zile şi intră în 

vigoare de la data emiterii dispoziţiei primarului de suspendare a autorizaţiei de transport. 
 

           ART. 32 
Copia conforma a autorizatiei de transport poate fi suspendata pe o perioada de maximum 30 de 

zile, in urmatoarele cazuri: 
a) nu mai este indeplinita cel putin una dintre conditiile atribuirii documentului; 
b) a expirat valabilitatea inspectiei tehnice periodice; 
c) nu se face dovada ca transportul funerar se efectueaza pe baza de document fiscal; 
d) autorizatia de transport a fost suspendata. 
 
ART. 33 
Suspendarea autorizaţiilor de transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport se 

realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 8, 9 si 10. 
     

ART. 34 
(1) Dispoziţia de suspendare a autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei de 

transport emisă de primar se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii. 
 

ART. 35 
Dispoziţia primarului de suspendare a autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei 

de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr.554/2004, 
actualizată. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 
Retragerea autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport 

 
ART. 36 
(1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizaţie, retragerea autorizaţiei 

de transport în următoarele situaţii: 
a. în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului; 
b. în cazul când titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului. 

(2) Cererea pentru retragerea autorizaţiei de transport,  va fi însoţită de motivele care au stat la 
baza acestei solicitări. 
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ART. 37 
Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizaţiei de transport în baza constatărilor 

efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în următoarele 
situaţii: 

a) în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei; 
b) în cazul când titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la 

baza acordării acesteia; 
c) în cazul când titularul autorizaţiei a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu 

ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport; 
d) în cazul unor abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei sau 

protecţia mediului; 
e) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă situaţia creată nu s-a 

normalizat; 
f)  în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de Autoritatea de autorizare în 

perioada de suspendare; 
g) în cazul refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau de a pune la 

dispoziţia Autorităţii de autorizare datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de 
control; 

h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului; 
i)  in cazul in care nu a obtinut avizul Consiliului Local pentru efectuarea serviciului de 

transport funerar. 
 
ART.38 
Copia conforma a autorizatiei de transport poate fi retrasa, in urmatoarele cazuri: 
a) autorizatia de transport a fost retrasa; 
b) la expirarea termenului de suspendare a copiei conforme a autorizaţiei de transport, dacă 

situaţia creată nu s-a normalizat. 
 

ART.39 
Retragerea autorizaţiilor de transport si a copiei conforme a autorizatiei de transport se face prin 

dispoziţia primarului, conform prevederilor art.8, 9 si 10. 
 

ART.40 
(1) Dispoziţia de retragere a autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei de 

transport emisă de primar se transmite titularului de autorizaţie în maximum 5 zile de la data emiterii. 
 

ART.41 
Dispoziţia primarului de retragere a autorizaţiei de transport si a copiei conforme a autorizatiei 

de transport poate fi atacată la instanţa competentă, în condiţiile prevederilor Legii nr.554/2004, 
actualizată. 
 

CAPITOULUL 8  
 RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI 

 

ART. 42 
Potrivit prevederilor art.45 din Legea nr.92/2007, actualizată, privind serviciile de transport 

public local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, 
conducătorul auto, pentru nerespectarea prevederilor  art.13 alin. (2) din Legea nr. 92/2007, respectiv ale 
art.6, alin.(2) din prezentul regulament, privind refuzul de a prezenta la control documentele 
corespunzătoare serviciului de transport funerar. 
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ART. 43 
Potrivit prevederilor art.45 din Legea nr.92/2007, actualizată, privind serviciile de transport 

public local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei,  
transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte: 

(1) nerespectarea prevederilor art.13 alin. (1) din Legea nr.92/2007, respectiv ale art.5 din 
prezentul regulament, privind condiţiile în care se efectuează transportul public cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare; 

(2) nerespectarea prevederilor art.40 din Legea nr.92/2007, respectiv ale art.47 din prezentul 
regulament privind folosirea de către un transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt 
transportator autorizat. 
 

ART.44 
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 92/2007, actualizată, 

se fac de către împuterniciţii Primarului Municipiului Alexandria (functionari publici desemnaţi prin 
dispoziţie a Primarului Municipiului Alexandria, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data 
efectuării controlului), precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care 
au calitatea de poliţişti rutieri, după caz. 
 

ART. 45 
(1) Pe lângă sancţiunile prevăzute la art.42 şi art.43 se pot dispune şi sancţiuni complementare, 

respectiv suspendarea sau retragerea autorizaţiilor de transport în cazurile specificate în condiţiile 
asociate autorizaţiei de transport. 

(2) Contravenţiilor prevăzute la art.42 şi art.43 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonantei 
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată şi modificată de Legea nr. 
180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 (contravenientul nu poate achita pe 
loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul 
amenzii stabilite). 

(3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate 
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la instanţa 
judecătorească, în condiţiile legii. 
 

ART. 46 
În cazul utilizării pentru transport a unui autovehicul fără a se deţine copia conformă valabilă a 

autorizaţiei de transport, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului, prin reţinerea de către ofiţerii 
şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri a plăcuţelor de 
înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională 
corespunzătoare. 
 

CAPITOLUL 9 
 DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 
ART. 47 
Autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acesteia, eliberate unui transportator autorizat, nu 

pot fi utilizate de către alte persoane pentru a efectua cu autovehiculele deţinute activităţi de transport 
public. 
 

ART. 48 
(1) Tarifele percepute de Autoritatea de autorizare pentru eliberarea, prelungirea sau modificarea 

autorizaţiei de transport sau a copiilor conforme sunt menţionate în anexa nr.3. 
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(2) Autorizaţiile de transport  si copiile conforme se vor elibera doar în baza dovezii că au fost 
achitate tarifele prevăzute la alin.(1). 
 

ART. 49 
(1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei de transport public, a copiei conforme se comunică în 

termen de 15 zile de la data constatării, de către titularul autorizaţiei, la Autoritatea de autorizare, care 
procedează la anularea acesteia.  

(2) Înlocuirea acestora cu un duplicat se va face, la cerere, pe baza dovezii de publicare a 
pierderii sau deteriorării autorizaţiei, respectiv a copiei conforme în mass-media locală şi declarării 
acesteia ca nulă. 
      

ART. 50 
Prevederile prezentului regulament se vor completa cu dispoziţiile legale în vigoare. 
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   ANEXA 1 

 
 
 

 Seria: TSF nr. _______ 

 
 
 
 

 
                 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
            

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
nr. _________ din ______________ 

 
 
 

pentru efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor 

funerare 

 

Se autorizează____________________________________________________________________ 

cu sediul în Alexandria, ____________________________________________________________ 

 
Autorizaţia este valabilă de la data de ______________ , până la data de __________________. 
              
    

                                      Primar,                                                Secretar,                       
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ANEXA 2 

 
 
 
 
 
 

 

   Seria: CSF nr.____ 
        
            MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
      

 
 

COPIA CONFORMĂ nr. _________ din________ 
 

a autorizaţiei de transport  pentru efectuarea serviciului de transport public local cu 

vehicule speciale destinate serviciilor funerare 

 
 
Se autorizează _________________________________________________________ cu sediul 

în Alexandria, _____________________________________________________  

posesor al Autorizaţiei de transport nr. __________ valabilă de la data de ____________ , până la 

data de __________________, 

pentru  efectuarea  serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate 

serviciilor funerare  

cu vehiculul marca___________________având numărul de înmatriculare  ____________. 

Copia conformă este valabilă de la data de ___________ până la data de __________. 

 
 
 
              

                 Primar                                                             Secretar                            
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ANEXA 3 
 

 

 

Tarife pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea de autorizare 
în activitatea de eliberare, prelungire, modificare a autorizaţiilor şi copiilor conforme 

pentru serviciul de transport public local  cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumirea prestaţiei Tarif 

1.  Eliberarea autorizaţiei de transport  ( 5 ani ) 500 lei 
2.  Prelungirea autorizaţiei de transport   ( 5 ani )  500 lei 
3.  Eliberarea copiei conforme a autorizaţiei de transport ( 5 ani) 500 lei 

4.  
Modificarea autorizaţiei de transport ocazionată de schimbarea sediului 
transportatorului 

100 lei 

5.  
Modificarea copiei conforme a autorizaţiei de transport ocazionată de 
schimbarea sediului transportatorului 

100 lei 

 



  

 16

ANEXA 4  

 
 

CONDIŢIILE ASOCIATE  

autorizaţiei de transport nr._______/_______ pentru efectuarea serviciului de  transport public 
local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 

 
A)  Transportatorul autorizat ____________________________________. 
B)  Autorizaţia de transport nr. ____________ pentru efectuarea serviciului public local de  

transport cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare este valabilă de la data de ________, până 
la data de ________________  

 
C) Drepturile titularului de autorizaţie: 

1. accesul egal şi nediscriminatoriu la piaţa transportului public local; 
2. de a încheia contracte cu beneficiari ai transportului; 
3. să încaseze contravaloarea serviciului de transpor public local prestat, conform contractului 
încheiat cu beneficiarul, pe bază de factură şi documente de plată; 

 
D) Obligaţiile titularului de autorizaţie: 

1. să respecte reglementările legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor 
tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor 
de transport; 

2. să utilizeze mijloacele de transport omologate, a căror stare tehnică corespunde 
reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia 
periodică valabilă; 

3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure 
menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în 
normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă 
conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, 
piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate 
conform legislaţiei în vigoare; 

4. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la 
regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă; 

5. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel 
încât conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale 
privind timpul de lucru, de odihnă şi de repaus; 

6. să se asigure respectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a normelor de protecţie 
a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării 
transportului; 

7. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să aplice procedurile 
corespunzătoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor 
de circulaţie; 

8. să anunţe la Autoritatea de autorizare orice modificare a condiţiilor de acordare a 
autorizaţiilor, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia; 

9. să furnizeze la solicitarea Autorităţii de autorizare date reale şi complete privind serviciul 
autorizat; 

10. să respecte întocmai legile şi reglementările în vigoare. 
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E) Condiţii privind suspendarea autorizaţiei de transport: 
� nerespectarea de către titularul autorizaţiei a obligaţiilor ce îi revin pentru efectuarea 

serviciului. 
Suspendarea autorizaţiei de transport se face pe o perioadă de maximum 30 de zile şi intră în 

vigoare de la data emiterii dispoziţiei Primarului Municipiului Alexandria de suspendare a autorizaţiei 
de transport. 
 

F) Condiţii privind retragerea autorizaţiei de transport: 
1) la solicitarea transportatorului autorizat: 

a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului; 
b) în cazul în care titularul autorizaţiei intenţionează să înceteze prestarea serviciului; 

2)  din iniţiativa Autorităţii de autorizare sau ca urmare a sesizării făcute de părţile interesate în 
următoarele situaţii: 

a) titularul autorizaţiei nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza 
acordării acesteia; 

b) titularul autorizaţiei autorizaţiei a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu 
ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport; 

c) s-au constatat abateri care au afectat grav viaţa şi sănătatea publică, siguranţa circulaţiei 
sau protecţia mediului; 

d) la expirarea termenului de suspendare a autorizaţiei de transport, dacă situaţia creată nu 
s-a normalizat; 

e) nerespectarea unor măsuri de conformare dispuse de Autoritatea de autorizare în 
perioada de suspendare; 

f) refuzului titularului de autorizaţie de a se supune controlului sau de a pune la dispoziţia 
Autorităţii de autorizare datele şi informaţiile solicitate în timpul desfăşurării acţiunii de control; 

g) reorganizării judiciare sau al falimentului. 
 

G) Cazurile în care Autoritatea de autorizare este îndreptăţită să aplice sancţiuni titularului 
de autorizaţie 
 

Potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 92/2007, actualizată, privind serviciile de transport 
public local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, 
conducătorul auto, pentru nerespectarea prevederilor art.13 alin. (2) din Legea nr.92/2007, respectiv ale 
art.6 alin.(2) din prezentul regulament, privind refuzul de a prezenta la control documentele 
corespunzătoare serviciului de transport funerar. 

 
Potrivit prevederilor art.45 din Legea nr.92/2007, actualizată, privind serviciile de transport 

public local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei,  
transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte: 

(1) nerespectarea prevederilor art.13 alin. (1) din Legea nr.92/2007, respectiv ale art.5 din 
prezentul regulament, privind condiţiile în care se efectuează transportul public cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare; 

(2) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea nr.92/2007, respectiv ale art.47 din prezentul 
regulament privind folosirea de către un transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt 
transportator autorizat. 

Presedinte de sedinta, 
Consilier, 

Sorin Gabriel ILIE 


