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PROIECT DE HOTARARE- CONSILIULLOCALGURA HUMORULUI

in conformitate cu dispozitiile art. 7 din legea ff. 52/2OO3 privind transparenla decizionale

in administratia public;, republicatS, cu modificirile 9i complet;rile ulterioare, aducem la

cunogtinti publici urm;torul proiect de act normativ, care a fost iniliat 5i urmeaz; a fi supus

aprob;rii Consiliului Local al ora5ului Gura Humorului:

1. Prciect de hotdftre pentru optoboreo Reguldmentului ptivind efectuoreo serviciului de

tronsport public locol cu vehicule speciole destinate seNiciilor funerore.
lni.tiotor - Primorul oraSului Guro Humarului.

Persoanele fizice saLr juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii

cu valoare de recomandare la proiectul de hot;rare mai sus-menlionat, pan; la data de

24.09.2o7a, la sediul PrimSriei oraiului Gura Humorului, str. Piala Republicii, nr.14, judelul

suceava, la Compartimentul juridic (etajul l) din cadrul aparatului de specialitate al Primarullri

ora$ului Gura HLrmorului - domnului consilier juridic Mandici GeorBe Bogdan, prin fax la numSrul

0230/235.051 sau prin e-mail la adresa: primariagh@gmail.com.
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ROMANIA
JUDETUI. SUCEAVA

ORASUt GURA HUMORULUI

CONSILIUL LOCAI.

HOTARARE

PROIECT

pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local

cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Consiliul Local al oraSului Gura Humorului, judelul Suceava;

Avand in vedere:
. Expunerea de motive a Primarului ora$uluiGura Humorului;
. Raportul de specialitate alServiciuluiTehnic din cadrulAparatului de specialitate al Primarului

oraSUlui Gura Humorului;
e laportul Comisiei nr.1 - pentru programe de dezvoltare economico-socia15, buget, finante,

,drrinistrarea domeniului public 5i privat al oraSului, servicii Si comerlj
. Raportul Comisiei nr.2 - pentru amenajarea teritoriului ti urbanism, realizarea lucririlor

publice, protectia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice 5i de arhitectur;,
. Raportul Comisiei nr.4 - pentru administratria iocal;, iuridici, apArarea ordinii publice,

respectarea drepturilor Si libert;!ilor cet;!enilorj
. Prevederile art. 3, al. (5), lit. d) $i ale art. 13 din Legea n.92/2A07 privind serviciile de

lransport public local, cu modific;rile 5i completbrile ulterioare;
. Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice li sanitare privind serviciile

funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea Si reinhumarea cadavrelor urnane,

cimitirele, crematoriile umane, precum Si criteriile profesionale pe care trebuie s; le

indeplineasc; prestatorii de serviciifunerare si niveiul fondului de garantare, cu modificirile si

complet;rile ulterioare;
. Ordinul N. 207/2A07 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadrlr de acordare a

arrtorizatiilor de transport ln domeniul serviciilor de transport public local, cu modificirile gi

complet;rile ulterioare;
. Prevederile art.36, alin. (6), lit. a), pct.-ul 19, raportat la art. al. (2) , lit. d) si al.4, lit. c) di. art.

menlionat anterior, din Legea nr.215/2001 privind administralia public; localS, repLrblicat;,
cu modific;rile gi completSrile ulterioare;

in temeiul ari. 36 alin. (2) , 1it. c) ti d) , al. (6), lit. a) , art. 45 ale art. 115, al. (1) , lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administratia publici locali, republicate, cu modificirile gi

complet5rile ulterioare;

HOTARASTEI

Art.1.Se aprob; Regulamentul privind efectuarea serviciului de transport public local cu

vehicule speciale destanate serviciilor funerare, in forma ti con!inutul prezentat in Anexa nr. 1, care
Iace parte integrant; din preTenta hotSr;re.

Art.2 Primarul oragului Gura Humorului $i Serviciul Tehnic din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului ora$ului Gura Humorului, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hoti16ri-



Art.3, Prezenta hot5rere va fi afi9atS;i publicati pentru aducerea ei la cunoitinta publicA tiva
fi c0municati in termen l€gal lnstitutiei Prefectului - Judetrul suceava, Primarului oragului Gura

Humorului gi Serviciului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraSului Gura

Humorului, precum ii persoanelorfiziceluridice interesate.

tNtTTATOR,

uRsactuc I

Gura Humorului
Data: \:>.O:. AOI l,

AVIZAT PENTRIJ TEGALITATE,

P. SECRETARUT ORA$ULul
jr. TIPA ELENA-DANIELA

l'-,,.



ROMANIA

,IUDETUt SUCEAVA

ORA$UL GURA HUMORUTUI

CONSILIU| LOCAL A N E xA nr. 1

la H.C.l- nr. din

REGULAMENT
privind electuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor

tunerate

cAP.1. DTSPOZIT GENERAIE

ART.1

Prezentul regulament stabileste cadruljuridic unitar privind efectuarea serviciului de transport
public local cu vehicule speciale destinate servicrilor funerare, definind modalit;tile si condiliile ce

trebuie indeplinite pentru efectuarea servlciului, condiliile tehnice, precum 5i raporturile dintre
transportatorii aLrtorizati 9i persoanele fizice sau juridice care soliciU acest serviciu.

ART, 2

in sensul prezentului regLrlament se definesc urm;toriitermeni:
a) Autoritatea de autorizare- compartimentul de transport local din cadrul Prim;riel oragului Gura

Humorului, licentiat in acest scop de Autoritatea National; de ReSlementare pentru Serviciile

Comunitare de Utilit5ti Publice (A.N.R.S.C.), in conditiile legii;
b) autorizalia pentru efectuarea transportului publlc local cu vehicule speciale destinate serviciilor

funerare, denumit:i in continuare autorizatie de transport' document eliberat in condiliile legii de

Autoritatea de autorizare, care atestd faptu ce un transportator este autorlzat s; execute serviciLrl

de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, denumit in prezentul

regulament serviciu de transport funerar;
c) copie conform; a autorizatiei de transport - documentul eliberat de Autoritatea de autorizare, in__ 

baza autoriza(iei de transport, pentru fiecare vehicul special destinat servlciilor funerare delinut
de transportatorul aLltorizat in proprietate sau in baza unui contract de leasing;

d) certificat de competent6 profeslonalS document care ateste preg;tlrea profesionali a unei
persoane desemnate in domeniul transporturilor rutiere;

e) condilii asociate autorizatiei de transport - anex; la autorizatie Sl parte ifteBrantd din aceasta,
prin care se stabilesc drepturile, obllgaliile, restrictiile 9i sanqiunile titularului de autorizaliei

f) operator economic - persoanE juridicS, persoanA fizic; autorizate, intreprindere individuale sau

famllialS inregistrat5 la Oflciui Regisirului Comertului;
g) .nodificare a autorizaliel de transport dispozitie a primarulu prln care autorzalia acordaU 5e

modific; in condiliile prezentului regulament;
h) retragere a autorizatiei detransport dispozitie a primarului princareunui tltular de autorizalie i

se retrage dreptul de a presta/furniza servlciul de transport funerarj
i) suspendare a autorizatiei de transport dispozitie a primarului prin care unui titular de autorlzatie

i se sLrspend;, parlia sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval
de tlmp determinat;



j) persoan5 desemnati - persoana fizica care are calitatea de manager al activitdlii de transport
funerar, posesoare a unui certificat de competenti profesionalS 5i care este angajata pe baze de

contract de munci sd conduc; permanent ti efectiv activitatea de ransport a transportatorului
autorizat; in cazulintreprinderii familiale autorizate ca tran5portator, persoana desemnatd trebuie
si fie unul dintre mem brii intreprinderii fam iliale;

k) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaliei pe drumurile publice, cu sau fdri mijloace de

autoProPulsare;
l) autovehicul orice vehicul rutier care se deplaseazd prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor

care circul; pe Sine Si a autovehiculelor cu doui sau 3 roti;
m) transportator autorizat operator economic cu sediul profesional in orasul Gura HLlmorului 9i

codul CAEN 9603, Servicii funerare gi servicii legate de acestea, care detine autorizatie de

transport, eliberatS de Autoritatea de autorizare.

CAP. 2 EFECTUAREA TRANSPORTUTUI PUBTIC tOCAt CU VEHICULE SPECIATE DESTINATE SERVICIII-OR

FUNERARE

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

in continuare serviciu de transport funerar, poate fi efectuat numai de c;tre transportatori autorizati
pe baza autorizaliei de transport 5i a copiei conforme a acesteia, eliberate de c5tre Autoritatea de

autorizare cu respectarea prezentului regulament Si a legislatieiin vigoare.

ART. 4

{1) Serviciul de transport funerar se poate efectua numai cu vehicule rutiere a cdror stare tehnice

corespunde reglementdrilor specifice in vigoare, avSnd inspectia tehnic: periodic; valabil;,
acestea fiind clasificatefncadrate corespunz6tor, conform prevederilor legale in vigoare.

(2) Pentru accesul la infrastructura rutierS, vehiculele rutiere fabricate in tar; sau in str;in5tate,
inmatriculate sau care urmeaz; si fie inmatriculate in Rom6nia, sunt supuse omoloe;rii in
vederea inmatriculSrii ori inregistririi 

'i/sau 
inspectiei tehnice periodice, dupS caz, in

conlormilate cu prevederile legale in viBoare.

ART. 5

Serviciul de transport funerar se efectueaze cu respectarea ansamblului reglement;rilor care
contribuie la imbun;t;tirea sigurantei rutiere, referitoare la conditiile pe care trebuie s; le

indeplineasc; mijloacele de transport, infrastructura rutierS, persoanele cu atributii care concurd la

siguranta circulaliei Si ceilalli participanti la trafic.

ART. 6

Serviciul de transport funerar se realizeazS de cdtre transportatorii autorizati de Autoritatea de
autorizare, cu indeplinirea cumulativ; a urm;toarelor conditii:

a) transportul se realizeazi cu vehicule special amenajate detinute de transportatorul autorizat in
proprietate sau in baza unui contract de leasing;

b) transportul se efectueaz; in orasul Gura Humorului sau intre oratul Gura Humorului Si alte
localit;ti;

c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe 5i incaseazA de la persoanele

care au comandat efectuarea serviciului un tarif pe bazd de document fiscal.
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ART.7
(1) Transportatorli aLrtorizall au oblgatia de a detine la bordul vehiculului urm;toarele

docurnente:
a) copia conform; a autorizatiei de transport;
b) docunnentul fiscal care atest; ci serviciul a fost pl;tit anticipat;

c) legitimalia de serviciu valabilS a conducitorului auto, din care si reiasi c; este angajat al

transportatorului autorizat, cu exceplia persoanelor fizice autorizate/ intreprinderilor
lndividuale/ intreprinderilor familiale autori2ate ca transportator, in cazul in care conducitorul
auto este titularul persoanei fizice autorizate, respectiv intreprinderii individuale sau unul

dintre membrii intreprinderii familiale;
d) actul pr n care se dovedeste dreptui de muncS in RomAnia, in cazul conduc;torllor auto striini.

(2) conduc;torul vehiculului este obligat sd prezinte la controlul in trafic documentele menlionate la

alin.(1).

CAP. 3 SIGURANTA RUTIERA

ART. 8

in scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizati care

efectueazd serviciu de transport funerar au obligalia s; adopte mSsurile necesare pentru cunoasterea,
aplicarea si respectarea reglement;ri1or legale privind siguranla rutier; $i a conditiilor pe care trebuie
sd le indeplineasc; mijloacele de transport Si persoanele cu atribulii care concuri la siguranta

circulatiei.

ART. 9

Transportatorii autorizati care efectueaz; serviciu de transport funerar au urmdtoarele indatoririi
1. s5 respecte reglement5rile legale privind orrologarea, inmatricularea, efectuarea inspecliilor

tehnice periodice, repararea, intre!inerea, reglarea, modificarea constructivd si reconstruclia
mijloacelor de transportj

2. s; utilizeze mijloace de transport omologate a c;ror stare tehnicd corespunde reglernent;rilor
nalionale de siguranle rutier; ti de protectie a mediului inconiur;tor, cu inspeclia tehnic5
periodic;/revizia tehnicd periodice valabilSi

3. in intervalul dintre doud inspectii tehnice periodice/revizi tehnice periodice, sd asigure
mentinerea mijloacelor de transport intr-o stare tehnic; corespunz;toare, in vederea
incadririi in normee tehnlce privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului Si in
categoria de folosint; conform destinaliei, utilizand in acest scop nurnai sisteme,

echipamente, cornponente, entitdti tehnice, piese de schimb, materia e de exploatare si dot;ri
obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislalieiin vigoare;

4. sd informeze conduc5torii mijloacelor de transport Si lucr;torii mobili cu privire la

regulamentele interne ale intreprinderli si prevederile relevante ale contractelor colective de

munce;
5. sb angajeze transporturile $i s; l^ntocmeasc; programul de efectuare a transporturllor, astfel

incet conduc;torii mijloacelor de transport Si lucr;torii rnobili sE poau respecta prevederile
legale privind timpulde lucru, de odihnd Si de repaus;

6. sA se asigure ce conduc;torii mijloacelor de transport respecti normele de protectie a muncii,
proteclie a mediului, prevenire Si combatere a incendiilor, pe tot timpul efectu;rii
transportuluij



7. sA respecte procedurile ce trebuae urmate in caz de accident ti si aplice procedurile

corespunzetoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unorincSlciri grave ale

regulilor de circulalie;
8. s; respecte intocrn a i legile si reglementarile.

ART.1O

Condudtorii mijloacelor de transport au urm;toarele atributii 9i responsabilit;ti:
1. s5 se prezinte pentru efectuarea examin;rii medicale 9i psihologice, initialS ti periodic5, 5i s5

respecte recomandirile comisiilor medicale $i psihologicej

2. se respecte normele si regulile privind conducerea in conditii de sigurant; rutier; $i conduita
preventivS;

3. sd respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munc; in circulatia rutier6;

4. sE respecte regulile privind inc;rcarea, repartizarea incdrc;turii, asigurarea $i fixarea merfurilor
transportate;

5. s; cunoascd Si sE respecte m;surile ce trebuie luate dup; unaccidentsau incidentin ceea ce

priveste asigurarea vehiculului, protectia personalS ti a celorlalli participanti la trafic, protectia

mediului, protectia bunurilor;
6. sd respecte intocmai le8ilegi reglement6rile specifice fiec;rei categorii de transport rutier pe

care o execut;.

ART. 11

Persoanele fizice sau juridice care solicit5 un transport funerar au urmitoarele drepturi:
a) se beneficieze, liber si nediscriminatoriu de serviciul de transport funerar;

b) se aib; acces la informaliile publice cu privire la serviciul de transport funerar;
c) s; le fie aduse la cunoStinli hotdrarile consiliilor locale cu privire la serviciul de transport

funerar;
d) si conteste hotirarile consiliilor locale in vederea prevenirii sau repardrii unui prejudiciu direct

ori indirect provocat de acestea, in conditiile legii;
e) s; sesizeze Primdriei oragului Gura Humorului orice deficiente constatate in efectuarea

serviciului de transport funerar 5i se face propuneri viz6nd inliturarea acestora;

f) sd renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
g) s5 fie consultali, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale

reprezentative, in procesul de elaborare ti adoptare a deciziilor, strategiilor 5i reglement6rilor
privind serviciul de transport funerar.

caP. 4 PROCEDURA DE SOt-tCtTARE 5t ACORDARE A
AUTORIZATIITOR DE TRANSPORT

SECTIUNEA 1

Solicitarea autorizatiilor de transport

ART. 12

Pentru acordarea unei autorizalii de transport, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale sau intreprinderile famlliale, care au sediul profesional in orasul Gura

Humorulu, vor depune la Serviclu ReJatii cu Publicul al Primirei orasului cura Humorulul, o

documentaIie care va cu prin dei



ai certificatul de inregistrare si certificatul constatator emise de Oficiul Registrului Comerlului, av6nd

codul CAEN 9603, Servicii funerare Si servicii legate de acestea, in copie;

b) certificatul de competent; profesional; a persoanei desernnate, in copie.

c) cazierul iudiciar al persoanei desemnate, in original, din care s; reiasi ci nu a s;varSit fapte penale

privind infractiuni de natur; comercialS, de nerespectare a condiliilor de plaU Si angajare a

personalului, precum Si de incilcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

d) avizul medical si psihologic pentru persoana desemnaU, in copie;

e) declaratie pe propria rSspundere, in original, semnat; de persoana desemnatS, privind perioadele

in care a mai efectLlat transport funerar, mention6ndu se cazurile de interdictie sau de suspendare

a efectu;rii serviciLrlui respectivi
f) declaratie pe propria r;spundere, in original, semnatS de persoana desemnatS, prin care se

mentioneazS mijloacele de transport pe care doreste sa le utillzeze in executarea serviciului de

transport funerar 5i dac; acestea sunt sau vor fi detinute in proprietate sau in baza unui contract

de leasing;
g) declaratie pe propria r;spundere, in original, semnatS de persoana desemnat;, prlvind baza

materialS pe care o deline in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care s; asigure
parcarea tuturor vehicuielor cu caTe se execuiS serviciul de transport funerar;

h) declara!ie pe propria r;spundere pentru persoanele iL.tridice, in original, semnaU de conducitorul
unit6tii Si ttampilatS, din care s; rezulte ci solicitantul nu face obiectul unei proceduri de

reorganizare judiciarS, lichidare sau faliment, emis; cu cel mult 5 zile inainte de data depunerii

docurnentatiei;
i) scrisoare de bonitate financiari emis6 de banca solicltantului, cu cel mult 30 de zile inainte de

data depunerii documentatiei.

SECfIUNEA a 2-a

Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizatiei de transport

ART. 13
(1) Autoritatea de autorizare analizeaz; documentele depuse de soJicitant in vederea acord;rii

autorizaliei de transport Si, dacS este necesar, transmite solicitantului o adrese prin care i se

aduce la cunostln!i obligalia de a face complet;ri, corecturi sau clariflc;ri, cu referire la cererea ti
documentele depuse, in termen de maxirnum 10 zile de 1a inregistrarea documentatiei-

(2) ln cazulin care in termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completdrilor solicitantul nu

transmite toatd documenta\ia corespunz;toare prev;zut5 de prezentul regulament, inclusiv
completSrile solicitate, Autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectivS din procedura de

acordare a autorizatiei de transport 5i va comunica aceasU decizie solicitantului.

ART. 14
in func!ie de modul de prezentare ti de complexitatea informatiilor continute in documentatia

depusd de solicitant, Autoritatea de autorizare poate decide in intervalul de tinrp prev;zut la art. 16

alin. (2):

a) convocarea la sediul Autorititii de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica
anumite aspecte care rezultd/ nu rezult; din documentele puse la dispozitie;

b) verificarea lafala locului a realititii datelor din documenta\ia transrris; de solicitant.
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ART. 15

Autoritatea de autorizare intocme$te un referat de fundamentare privind propunerea justificat;

de acordare/respingere a autorizatiei de transport 5i dispozitia primarului pentru

acordarea/respingerea autorizatiei de transport, in termen de maximum 10 zile de la data:

a) inregisririi documentaliei, daci aceasta este compleU;
b) primirii completdrilor solicitate conform prevederilor la art. 13 alin. (2), dad documentatia

este coresPunz;toare;
c) finaliz;rii procedurii prev6zute la art. 14.

SECJIUNEA a 3-a

Acordarea autorizaliilor de transport

ART.16'- 
Diapo.i!ia primarului privind acordarea autorizatiei de transport se transmite solicitantului in

maximum 5 zile de la data emiterii, insotit; de:
a) autorizatia de transport, al c;rei model este prev;zut in anex; nr.1 la prezentul

regulamenU
b) conditiile asociate autorizatiei, care constituie parte integrant; a acesteia.

ART. 17

in cazul in care Autoritatea de autorizare propune respingerea acorddrii autorizatiei de
transport, se transmit solicitantului:

a) dispozitia Primarului oraSUlui Gura Humorului privind respingerea cererii de acordare a

autorizaliei de transport;
b) motivele refuzului de acordare a autorizatiei de transport.

ART. 18

Dispozitia Primarului oragului Gura Humorului prin care se acordS sau se respinge acordarea
autorizatiei de transport poate fi atacat; de persoanele interesate la instanta competentd, in
conditiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifidrile ti completerile
ulterioare.

ART. 19
(1) Conditiile asociate autorizatiei de transport pentru titularii de autorizalie trebuie sd contini cel

putin:
a) denumirea titularului autorizatiei de transport;
b) obiectul autorizatiei de transport;
c) perioada de valabilitate a autorizatiei de transport;
d) drepturile titularului de autorizalie;
e) obligaliile titularului de autorizatie;
f) obligalia de a transmite la solicitarea Autorit;tii de autorizare date reale Si complete privind

serviciulautorizat;
g) conditii privind suspendarea autorizatiei de transport;
h) conditii privind retragerea autorizatiei detransport;



i) cazurile in care Autoritatea de autorizare este indreptdtiti sd aplice sancliuni titularului de

autorizaJie.

ART. 20

Conditiile asociate autorizatiei fac parte integranti din autorizatie (sunt anex; la aceasta) ti
sunt menlionate in anexa nr. 4 la regulament.

ART. 21

(1) Autorizatiile de transport se inre8istreazS intr-un registru unic in care inscrierea se face in ordinea

emiterii lor.
(2) Num;rul autorizatiei de transport este num;rul de ordine din acest registru.
(3) Autorizalia de transport se elibereaze in doud exemplare, dintre care un exemplar este transmis

titularului, iar cel;lalt se p;streaz; la Autoritatea de autorizare.

ART. 22
- (1) Durata de valabilitate a autorizatiei de transport este de 5 ani.

(2) Autorizatiile de transport intre in vieoare de la data eliberSrii lor.

ART. 23
La expirarea valabalit;lii autorizatiei de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, in
conformitate cu prevederile prezentului regulament.

SECTIUNEA a 4-a
Cazurile in care nu se acordi autorizatii de transport

ART. 24
Autoritatea de autorizare nu elibereaz; autorizatii de transport dacS solicitantul se afle in una dintre
urmdtoarele situaliii

a) nu are in obiectul de activitate serviciul de transport funerarj
b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciarS, lichidare sau faliment;
c) documentatia prezentatd pentru acordarea autorizatiei de transport este incomplet;;
d) persoana desemnatd a sivar9it fapte penale privind infracliuni de natur; comercialS, de

nerespectare a conditiilor de plat; si angajare a personalului, precum 9i de inc;lcare a

prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
e) mijloacele de transport cu care doreste s: presteze serviciul de transport funerar nu sunt sau

nu vor fi detinute in proprietate oriln baza unui contract de leasing;
f) nu detine baza materiale in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere, care s; asigure

parcarea tuturor vehiculelor cu care se executd serviciul de transport fLrnerarj
g) furnizeazi informatii neconforme cu realitatea in documentele prezentate pentru acordarea

autorizatiei.

CAPITOLUL V
PROCEDURA DE ELIBERARE A COPIILOR CONFORME AI-E AUTORIZATIEI DE TRANSPORT



ART.25
(1) Autoritatea de autorizare va elibera, la cerere, cate o copie conform; a aLrtorizaliei de transport

pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului transport funerar.
(2) Copiile conforme ale autoriza!iei de transport se eliberea2S de c;tre Autoritatea de autorizare pe

baza unei documentati Si a indepl nirii unor condilii cumulative.
(3) Documentalia se depune la Serviciul Relalli cu Publicul al PrimSriei ora$ului Gura Humorului 5i

trebuie s; conlinS:
a) copia autorizaliei de transport pentru executarea serviciului de transport funerar eliberau

de Autoritatea de autorizare;
b) copia certificatului deinmatriculareti anexa cu inspeclia tehnic; periodicd valabil;;
c) copia c;rlil de identitate a vehiculului special destinat serviciilor funerare din care si

rezulte ce acesta este delinut de c;tre transportatorul autorizat respectiv in proprietate
sau in temeiul unui contract de leasing;

d) copia asigurdrii ob{igatorie de rispundere civilS auto;
e) declaratia pe propria rispundere ce deJine in proprietate sau cu contract de inchiriere

spa!iul necesar pentru parcarea autovehiculului pe intreaga duratE de valabilitate a copiei
conforme;

f) declaralie pe proprie rispundere c; vehiculul special destinat serviciilor funerare respectS

urm;toarele conditii, dup; caz:

1. Autovehiculul pentru asistenti funerare mobili folosit pentru pregitirea cadavrului va indeplini
urmitoarele condilii:

a) este inscriptionat cu insemne specifice activit;lii pentru care este utilizatj
b) spatiul interior este obligatorlu si fie inchis, f;r; vizibilitate din exterior, delimitat de

suprafele lavabile Si dezinfectabile;
c) autovehiculul este prev:zut cu un paravan separator intre habitaclul destinat personalului

manipulant $i partea destinat; preg;tirii cadavrului, care va avea un cubaj de minimum 12

mci
d) spa!iul interior este dotat clr targi de recuperare, mas;/platformi din inox pentru

pregitirea corpului, sertare pentru instrumentar cu inchidere etan$;, recipiente/spatiu
pentru degeurile provenite din manopera de imb;lsimare asimilabile de$eurilor
periculoase, rezervor de ap5 cu capacitate minim; de 25 litri, prevSzut cu robinet, rezervor
de colectare a apelor reziduale cu capacitate minim; de 50litrij

e) spatiu pentru depozitarea produselor biocide, conform specificatiilor produc;torului;
f) instalatie de climatizare;
g) asigurE nivelul2 de biosecuritate.

2. Autovehiculul mortuar pentru paradi folosit pentru transportul trupului neinsulletit spre locul de
inhumare va indeplini urmitoarele aerinte:

a) habitaclul pentru depozitarea sicriu ui trebuie s5 aibS o lungime de minimum 210 cfir Si o

l;time de minimum 90 cm;
b) spaliul destinat depozit;rii slcriului trebuie delimitat de suprafete care pot fi dezinfectate;
c) autovehiculul este prevAzut cu un paravan separator intre habitaclul destinat sicriului $i cel

destinat pasagerilor din fat:.
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3. Autovehicululfunerar pentru reauperare cadavre 9i transport international:
a) este inscriplionat cu insemne specifice activiulil pentru care este utilizat;
b) habitaclui pentru depozitarea trupului neinsufletit trebuie s; aib; o lungime de minimum

200 cm 9i o l;!ime de minimum 120 cm;

c) spaJiul interior este obligatoriu s; fie inchis, f;r; vizibilitate din exterior, delimitat de

suprafele lavabile 5i dezinfectabile;

d) autovehiculul trebuie prev;zut cu un paravan separator intre habitaclul destinat
personaiului Si partea destinat; depozitSrii corpului decedatului;

e) pentru recuperare este necesare dotarea cu o targ; de recuperare 9i 9in; de ghidaj pentru

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

{4) Conditiile care trebuie indeplinite cumuiativ sunt urm;toarele:
a) vehiculul detinut in proprietate sE fie inmatriculat in judetul Suceava;

b) pentru vehiculele detinute in temeiul unui contract de leasing de c;tre transportatorul
autorizat, copia conformA se atribuie indiferent unde sunt inmatriculate acestea;

c) solicitantul copiei conforme a asigurat, prin declara(ia pe propria r;spundere, c; detine in
proprietate sau cu contract de inchiriere spatiul necesar pentru parcarea autovehiculului
pe intreaga durat; de valabilitate a copiei conforme;

(5) Autovehiculele special amenajate pentru executarea serviciului de transport funerar trebuie s;
respecte condiliile prevezute ln anexa nr. 2 la H.G. n.. 741,1201,6, pentru aprobarea Normelor
tehnice 9i sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea gi

reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum Si criteriile profesionale
pe care trebuie sd le indeplineasc; prestatorii de servicii funerare 9i nivelul fondului de garantare.

Art,25
(1) Copia conformE a autorizatiei de transport se elibereazd in baza dispoziliei primarului pentru o

perioad; de 5 ani, f;r; a depd$i perioada de valabilitate a autorizaliei de transport.
(2) Copia conformd a autorizatiei de transport se elibereaz; in douS exemplare, dintre care un

exemplar este transmis titularului, iar celSlalt se p;streaz; la Autoritatea de autorizare.
(3) Modelul copiei conforme a autorizatiei de transport este prezentat in anexa nr. 2la prezentul

regulament.

CAPITOLUL VI

PROCEDURA DE MODIFICARE A AUTORIZAJIEI DE TRANSPORT

ART.27
(1) La cererea titLrlarului, Autoritatea de autorizare propune modificarea autorizaliei de transport in

cazul modificSrii datelor de identificare, respectlv a denumirii 9i/sau a sediului titularului de
autorizatie.

(2) in situatia prevdzutd la alin. (1), cererea de modificare a autorizaliei de transport va fiinsotiu de

copiile certificatului constatator 9i certificatului de inmatriculare emise de Oficiul Registrului
Comertului.



ART. 28

{1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizatiilor de transport in cazul in care

intrd in vigoare acte normative care modifici cadrul egislativ pentru domeniul reglementat.

{2) Pentru situatia prevezLrte la alin. (1), modifcarea autorizaliilor de transport se face din ini!iativa
Autoriutii de autorizare, care va comunica in scris titu arilor de autorizatie modific;rile survenite,
eliberand acestora autorizalii de transport cu un continut modificat, cu respectarea egaliUtii de

tratament a titularilor.

ART. 29
(1) Modificarea autoriza!iilor de transport se realizeaza prin dispozilia primarului, conform

prevederilor art.13, 14 ti 15.
(2) Orice modificare realizau asupra datelor autorizatiei de transport privind schimbarea sediului

transportatorului autorizat atrage Si modificarea corespunz;toare a datelor respective din copiile
conforme detinute de acesta.

(3) Transportatorul autorizat este obligat si anunle Autoritatea de autorizare cu privire Ia modificirile
survenite privind schimbarea sediului, in termen de 30 zile de la aparitia acestora 5i si solicite, in
scris, operarea modific;rilor in copiile conforme.

ART. 30
Dispozitia de modificare a autorizatiei de transport emis; de primar, insolit; de autorizatia de

transport cu conlinut modificat Si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie
in maximum 5 zile de la data emiterii.
ART. 31

Dispozitia primarului de modificare a autorizatiei de transport poate fi atacatd la instanta
competentS, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificerile 9i completdrile ulterioare.

CAPITOLUL VII
PROCEDURA DE PRELUNGIRE A VATABITITATII AUTORIZATIEI DE TRANSPORT

ART. 32
(1) Transportatorii autorizati care doresc prelungirea valabilit5tii autorizatiei de transport vor depune

la Serviciul Relatii cu Publicul al PrimEriei oraSului Gura Humorului, cu cel mult 60 de zile, inainte
de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire insotiti de o declaralie pe propria
rispundere privind modificarea/nemodificarea conditiilor initiale de acordare a autorizatiei de
transport.

(2) Tn vederea verificirii modificirii/nemodific5rii conditiilor iniliale de emitere a autorizaliei de
transport, Autoritatea de autorizare poate solicita precizdri, complet6ri sau prezentarea integral;
a unuia oria mai multor documente.

(4) Prelungirea autorizatiilor de transport se face prin dispozitia primarului, conform prevederilor art.
13, 14 9i 15.

ART. 33

Dispozitia de prelungire a autorizatiei de transport emis; de primar insotit; de autorizatia de
transport Si copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizatie in maximum 5 zile de
la data emiterii.
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ART. 34
Dispozitia primarului de prelungire a autorizaliei de transport poate fi atacat; la instanla competent;,

in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificSrile ti complet;rile ulterioare'

cAPlroLuLvlll
PROCEDURA DE SUSPENDARE $I RETRAGERE A AUTORIZATIILOR OE TRANSPORT

SECTIUNEA 1

Suspendarea autorizaliei de transport

ART, 35

Autoritatea de autorizare propune suspendarea autorizaliei de transport in baza constatSrilor

efectuate din proprie initiativ; sau ca urmare a unor sesizSri fecute de p;rti interesate, in cazurile

specificate in conditiile asociate autorizatiei.

ART. 36
suspendarea autorizatiei de transport se face pe o perioadS de maximum 30 de zile $i intr; in

vigoare de la data emiterii dispoziliei primarului de suspendare a autorizatiei de transport

ART. 37

Suspendarea autorizatiilor de transport se realizeaz; conform prevederilor aplicabile ale art.

13, 14 si 15.

ART. 38
(1) Dispozitia de suspendare a autorizaliei de transport emis; de primar se t.ansmite titularului de

autorizalie in maximum 5 zile de la data emiterii.
(2) copiile conforme ale autorizatiei de transport au acelagi regim cu aceasta

ART. 39
Dispozitia primarului de suspendare a autorizatiei de transport poate fi atacata la instanta

-- competenti, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

SECJIUNEA a 2-a

Retragerea autorizaliei de transport

ART. 40
(1) Autoritatea de autorizare propune, la cererea titularului de autorizatie, retragerea autorizatiei de

transport in urm;toarele situatiii
a. in cazulinceperii procedurii de reorganizare judiciari sau a falimentului;
b. in cazul cand titularul autorizatiei intenlioneaz6 si inceteze prestarea/furnizarea

serviciului.
(2) Cererea pentru retragerea autoriu a!iei de transport, va fiinsoliti de motivele care au stat la baza

acesteisolicit;ri.

ART- 41



Autoritatea de autorizare propune retragerea autorizatiei de transport in baza constatdrilor
efectuate din proprie initiative sau ca urmare a unor sesiz;ri f;cute de pdti interesate, in urmitoarele
situatii:

a) ln cazurile specificate in conditiile asociate autorizatiei;
b) in cazul c6nd titularul autorizatiei nu mai indeplineste una dintre conditiile care au stat la

baza acorderii acesteiai
c) in cazul cand titularul autorizatiei a furnizat documente continand informatii eronate cu

ocazia solicitdrii de acordare a autorizatiei de transporu
d) in cazul unorabateri careau afectat grav viata 9i senStatea public;, siguranta circulatiei sau

proteclia mediului;
e) la expirarea termenului de suspendare a autorizatiei de transport, dac; situatia creatE nu s-a

normalizaU
f) in cazul nerespect;rii unor misuri de conformare dispuse de Autoritatea de autorizare in

perioada de suspendare;

^ g) in cazul refuzului titularului de autorizatie de a se supune controlului sau de a pune la

dispozitia Autorit;tii de autorizare datele si informatiile solicitate in timpul desf;guririi
actiunii de control;

h) in cazul reorganiz;riijudiciare sau al falimentului.

ART. 42
Retragerea autorizatiilor de transport se face prin dispozilia primarului, conform prevederilor

13, 14 si 15.

ART. 43
(1) Dispozitia de retragere a autori2aliei de transport emisi de primar se transmite titularului de

autorizatie in maximum 5 zile de la data emiterii.
(2) Copiile conforme ale autori2atiei de transport au acelati regim cu aceasta.

ART. 44
Dispozitia primarului de retragere a autorizatiei de transport poate fi atacatS la instanla

-- competente, in conditiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificirile ti completirile ulterioare.

cAP. tx RASPUNDERT $t SANCnUNt
ART. 45

Potrivit prevederilor art. 45 din Legea . 9212007, cu modific;rile $i completirile ulterioare,
privind serviciile de transport public local, constituie contraventie 5i se sanclioneaze cu amendi de la
1.000 lei la 3.000 lei, 99!9U9Al9IqLEq!q, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea

N.92/2007, respectiv ale art. 7 alin.{2) din prezentul regulament, privind refuzul de a prezenta la

control documentele corespunzetoare serviciului de transport funerar.

ART. 46
Potrivit prevederilor art. 45 din Legea N.92/2007, cu modific;rile si completdrile ulterioare,

privind serviciile de transport public local, constituie contraventie gi se sanctioneaz; cu amend; de la
10.000 lei la 30.000 lei, transportatorii autorizati, pentru urm;toarele fapte:
(1) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea ff.92/2007, respectiv ale art. 6 din

prezentul regulament, privind conditiile in care se efectueazS transportul public cu vehicule
speciale destinate serviciilor funerare;
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(2) nerespectarea prevederilor art. 40 din Le9ea fi.9212007, respectiv ale art. 50 din prezentul

regulament privind folosirea de cStre un transportator autorizat a documentelor eliberate pentru

alt transportator autorizat.

ART.47

Constatarea contravenliilor Si aplicarea sancliunilor prev;zute de Legea n(.92f2007, cu

modific;rile 5i completirile ulterioare, se fac de c;tre imputernlcitii Prlmarului oragului Gura

Humorului (agenli constatatori desemnali prin dispozitie a PrimarLrlui oraSului GLrra Humorului, cu

respectarea prevederilor legale in vigcrare la data efectu;rii controlului), precum Si de c;tre ofilerii
Si/sau agen!ii de politie din cadrul Politiei Romene care au calitatea de politri$ti rutieri, dup; caz.

ART, 48
(1) Pe ang; sanctiunile prevAzute la art. 45 si 46 se pot dispune Si sanctluni complementare, respectiv

suspendarea sau retragerea autorizaliilor de transport in cazurile specificate in conditiile asociate
autoriza!iei de transport.

i2) Contraventiilor prev;zute la art.45 Si 46 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernuiui nr.

2/2001 privind regirnuljuridic al contraventiilor, aprobatd 9i modificatd de Legea nr. lao/2002, cu

modific;rile ulteaioare, cu exceptia prevederilor art. 28.
(3) fmpotriva procesului-verbal de constatare a contraventlei $i de aplicare a sanc[iunii se poate face

plengere in termen de 15 zile de la data inman;rii sau comunic;rii acestuia, la instan!a
judecdtoreasc;, in condiliile legii.

ART. 49
in cazul utiliz;rii pentru transport a unui autovehiculfird a se deline copia conforrn; valabil; a

autorizatiei de transport, se suspend: dreptul de utilizare a autovehiculului, prin retinerea de cdtre
ofiterii Si/sau agentil de polilie din cadrul Politiei Romene care au calitatea de poli!i5ti rutieri a

plScutelor de inmatriculare 5i a certificatului de inmatriculare, aplicendu se 9i sancliunea
contraventional; corespunz;toare.

cAP. X D|SPOZ|T FtNAtE $tTRANZ|TORI
ART. 50

Autorizatia de transport ti copiile conforme ale acesteia, eliberate unui transportator
autorizat, nu pot fi utilizate de citre alte persoane pentru a efectua cu autovehiculele detinute
activitili de transport public.

ART.51
(1) Tarifele percepute de Autoritatea de autorizare pentru eliberarea, prelungirea sau modificarea

autorizatiei de transport sau a copiilor conforme sunt mentionate in anexa nr.3.
(2) Autorizatiile de transport $i copiile conforme se vor elibera doar in baza dovezii ci au fost achitate

tarifele prevezute la alin.(1).
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ART. 52

Pierderea sau deteriorarea autorizatiei de transport public sau a copiei conforme se comunicA

in termen de 15 zile de ta data constat;rii, de dtre titularul autorizatiei, la Autoritatea de autorizare,

care procedeazA la anularea acesteia.

inlocuirea acestora cu un duplicat se va face, la cerere, pe baza dovezii de publicare a pierderii

sau deteriorSrii autorizatiei, respectiv a copiei conforme in mass-media local;9i declarSrii acesteia ca

nr-t15.

ART. 53

Prevederile prezentului regularnent se vor completa cu dispozitiile legale in vigoare'

Comp. Tranrport Local

'^.ffi;,r

EI EI.ENA

rNlrlaToR,
PRIMAR

URSACIUC I

AVIZAT PENTRU LEGAI.ITATE,

P. SECRETARUL ORA$ULUI
.DAN IELA

,\---
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

ORA5UT GURA HUMORULUI

CONSILIUL LOCAT ANEXAn..1
la H.c.L nr. din

ANEXA nr. 1 la

REGULAI'/IENTUL
privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor

Seria: TSF nr.

ORA$UL GURA HUMORULUI
AUTORITATEA DE AUTORIZARE

AUTORIZATIA DE TRANSPORT
nr. din

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

funerare

Se autorizeaze

cu sediulin orasul Gura HurrorLllui,

Autorzatia este valab e de la data de , pane la data de

Primar Secretar Autoritatea de autorizare

Comp. Tra,3Port Local

INITIATOR, AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

P. SECRETARUI ORASULUI

iL TIPA EIEN4DANIELA

\ 
-e;6+.-I5



ROMANIA
IUDE,TUt SUCEAVA

ORA9UI. GURA HUMORUI.UI

coNstLruL rocar

ANEXA nr. 2la

REGULAMENTU
privind efectuarea serviciului de transport public local cu

ANEXAnT-1
la H.C.L nr. din

L
vehicule speciale destinate serviciilor

Seria: TFS nr.

ORA$UL GURA HUMORULUI
AUTORITATEA DE AUTORIZARE

COPIA CONFORMA nr. _ din_
a autorizatiei de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local cu

vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Se autorizeazd

cu sedrulin orasul Gura Hurnorului,

posesor al Autorizatlei de transpod nr. valabila de a data de

pana la data de pentru efectuarea serviciului de transport public

serviciilor funerare cu vehiculul avand num6rul delocal cu vehicule speciale destinate

inmatricu,are

Copia conformd este valabile de la data de pane a data de

Primar Secretar Autoritatea de autorizare

AVIZA-T PENTRU LEGALIT'
P. 5ECREMRUL ORASU

tNtJtATOR,

l5

comp. rranspol lo(al,o*wt"/
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RO[/]ANIA

JUDETUL SUCEAVA

ORA9UL GURA HUMORUI-UI

CONSILIUT LOCAL AN EXA nr,1
la H,c.L nr, din

ANEXAnr.3la

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

Tarife pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea de autorizare
in activitatea de eliberare, prelungire, modificare a autoriza!iilor 9i copiilor conforme pentru
servlciul de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Comp. Transpbrt Local
BARON,OORIN

Nr. crt,
Denumirea presta!iei Tarif

r.
E iberarea autorizatiei detransport (5ani)

s00
lel (RoN)

2.
Pre unglrea autorlzallei de transport (5 ani)

500
lei(RON)

Eliberarea copiei conforme a autorizatlei de transport (5 ani)
500

lei(RoN)

4.
Modificarea autorizaliei de transport ocazionate de schimbarea sediulLti

transportatorului
100

lei(RON)

5.
Modificarea copiei conforme a autorizatiei de transport ocazionati de
schimbarea sediului transportatorului

100
lei(RON)

INITIATOR,
P. SECRETARUL ORASULUI

jr. TIPA E-Ltl,lA"DAN lEtA
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ROI\,1ANIA

JUDETUL SUCEAVA

ORASUL GURA HUMORULUI
CONSILIUT LOCAL

Ia H.C,L nr.

ANEXA nr.4la
REGULAMENTUL

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

coNDtTILE ASOCTATE

autorizatiei de transport nr pentru efectuarea serviciului de transport public

local cu vehicule speciale destinate serviciilor Iunerare

Transportatorul autorizat
Autorizatia de transport nr. pentru electuarea serviaiului public loaal

transport cu vehicule speciale destinate servicillor funerare este valabili de la data

_, pan; la data de

Drepturile titularului de autorizatie:
. accesulegal Si nediscriminatoriu la piala transportului public local;
. de a incheia contracte cu beneficiari ai transportu ui;
i s; incaseze contravaloarea serviciului de transpor public local prestat, conform

contractului incheiat cu beneficiarul, pe baze de facturi 5i documente de plat;j
. si utilizeze infrastructura tehnico-edilitar; a sistemului de transport public local.

obliqatiile titularului de autorizatie:
r s; respecte reg ementdrile legale privind omologarea, inmatricularea, efectuarea

inspeciiilor tehnice periodice, repararea, intretinerea, reglarea, modificarea
constructivd Si reconstructia mijloacelor de transport;

. s; utilizeze mijloacele de transport omologate, a c;ror stare tehnic; corespunde
reglement;rilor nationale de siguranl; rutierE Si de protectie a m ediLrlui inconju r;tor,
cu inspectia periodicS valabili;

. in intervalul dintre doua inspectii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sa

asigure mentinerea mij oaceLor de transport intr-o stare tehnic; corespunz;toare, in
vederea incadr;rii in normele tehnice privind siguranta circulaliei rutiere, protectria

mediului ti in categoria de folosint: conform destinaliei, utilizand in acest scop

numai sisteme, echipamente, componente, entit;ti tehnice, piese de schimb,
materiale de exploatare ti dot;ri obligatorii de origine sau omologate/certificate
conform legislaliei in vigoarej

' s; informeze conducAtorii mijloacelor de transport Si lucrdtorii mobili cu privire la
regulamentele interne ale intreprinderii 5i prevederile re evante ale contractelor
colective de munc;;

a)

b) de
de

d)

l8
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r s; angajeze transporturile gi s5 intocmeasci programul de executare a

transporturilor, astfel lnc6t conduc;torii mij oacelor de transport 9i lucr;torii mobili
s; poat; respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihn; si de repaus;

, s; se asigure respectarea de c6tre conduc;torli mijloacelor de transport a noTme or
de protec!ie a muncii, proteclie a mediului, prevenire ti combatere a incendiilor, pe

tot timpLr efectuarli transportului;
. se respecte procedurile ce trebule urmate in caz de accident 5i sb aplice proceduri e

corespunzStoaTe pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor inc:lc;ri
grave ale regulilor de circu alie;

. s; anuntre a Autoritatea de autorizare orice modlficare a conditiilor de acordare a

autorizatlilor, in termen de 30 de zile de la aparitia acesteia;
. s; furnizeze a soicitarea Autorit;lii de autorizare date reale 5i complete privind

serviciul autorizat;
. sd respecte intocmai legile 5i reglemenUrile in vigoare.

e) conditii privind suspendarea autorizatiei de transportr
r nerespectarea de c;tre tltularu aLrtorizaliel a obllgatlilor ce ii revin pentru

ef ectLrarea serviciului.
suspendarea autorizatiei de transport se face pe o perioadd de maximum 30 de zile Si intrS in

vigoare de la data emiterii dispozitiei Primarului oragulul Gura Humorului de suspendare a

autorizatiei de transport.

f) Conditii privind retraqerea autorizatiei de transport;
- la solicitarea transportatoruLui autori2at:

. in cazulinceperii procedurii de reorganizare judiciar; sau a falimentuluii

. in cazulin care titularul autorizaliei intentioneazA s; inceteze prestarea serviciuluij
- din initiativa Autoritilii de autorizare sau ca urmare a sesiz;rii f;cute de p;rtile interesate in

urm;toarele situalii:
. titularul autorizatiei nu mai ?ndeplineste una dintre conditiile care au stat la baza

acordSriiacesteia;
. titularul autorizatiei autorizatiei a furnizat documente contrinand informatii eronate

cu ocazia solicit;rii de acordare a autorizatiei de transport;
. s-au constatat abateri care au afectat grav viatra Si s;ndtatea publicS, siguranta

circulatiei sau protectia mediului;
. la expirarea termenului de suspendare a autorizaliei de transport, dac; situalia

creatd nu s a normalizat;
r nerespectarea unor m;suri de conformare dispuse de Autoritatea de autorizare in

perioada de suspendare;
, refuzului titularulLri de autorizalie de a se supune controlului sau de a pune la

dispozitia AutoritStii de autorizare datele Si informa!iile solicitate in timpul
desf;Sur;rii actiunii de control;

. reorganiz:rii judiciare sau al falimentului.

l8



g) Cazurile in care Autoritatea de autorizare este indreptititi si a0lice sanctiunititularului

de aulerEatlc
Potrivit prevederilor art. 45 din Legea fi- 92/2001 a servicii or de transport public local, cu

modiflcarlle ti completirile ulterioare, constituie contraventie Si se sanctioneaze cu arnendA de a

1.000 lei la 3.000 lei, conducdtoru auto. pentru nerespectarea prevederilor art. 13, alin. (2) din

Legea ff- 92/2oo1, respectiv ale art. 7, alin. (2) dln prezentul regulament, privind refuzul de a

prezenta la control docurnentele corespunz;toare serviciulul de transport funerar.

Potrivit prevederilor art.45 din Legea nr.92/2007 a servlciilor de transport public loca, cu

modific;rile 9i compleUrie ulteriorare, constituie contraventie 9i se sanclioneaz; cu amendi de la
10.0001ei la 30.000 ei, transportatorii autorizati, pentru urrn:toarele fapte:
(1) nerespectarea prevederi or art. 13, alin. (1) din Legea ff. 9212A01, respectiv a e art. 6 din

prezentul regulament, privind conditiile in care se efectueazi transportu publlc cu vehicule
.pe. dlp de.lindlp \erv'(ii or funerrrp;

(2) nerespectarea prevederilor art. 40 din Legea ff.92/2OO7, respectlv ale art. 50 din prezentul
regu ament, privind folosirea de c;tre un transportator autorizat a documentelor eliberate
pentru alt transportator autorizat,

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

P, SECRETARUL ORASUTUI

iT, TIPA EI.INA-DANIETA
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RAPORT DE SPECIALITATE

ia proiectul de hot;16re pentru aprobarea RegLrlarnentului privind efectuarea seruiciului de transport

pu blic local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Subsemnatul ing. Baron Dorin, avand fuclia de Coordonator Transpoft ln Comp6rtimentul

Transport Local, din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluiorasu ui Gura HLrmoru ui, va prezint

in continuare urm;toarele aspecte:

- conform legislafiei in vi8oare, transportul efectuat cu vehicule special destinate serviciilor

funerare face parte din alte servicii de transport public local $l se efectueaze de c;tre transportatorii

autorizali pe baza autorizaiiei de transport 9i a copiel conforme a acesteia, eliberate de autorit;tile

pLrblice;

este necesar Sitotodate oportun aprobarea unui Regulament privind efectuarea serviciuluide

transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, la nivelul oraSului Gura

Humorului neexist6nd un cadru unitar in acest sens, iar potrivit prev. art. 20, al. (7), din Legea nr.

92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modific6rile gi complet;rile ulteroare: "AutoritS!ile

locale sau judelene de reglementare realizeaz; regulamente de organizare gi func!ionare a fiecErui

serviciu de transport public local, in conformitate cu regulamentele,cadru existente, cu prevederile

prezentei legi Si cu alte reglement6riin vigoare";

Avend in vedere cele prezentate mai sus, vd rog se aprobati Regulomentul privind electuorcd

serviciului de tronsport public local cu vehicule specidle destinate serviciilor lunerore, d) anexele

aferente,

Transport Iocal,
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PRIMARIA ORASUTUI GURA HUMORUTUI
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot5rare privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea
serviciului de transport public Iocal cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

Doamnelor gi domnilor consilieri,

Am iniliat acest proiect de hotdrire din urmitoarele considerente;

Potrivit legislaliei in vigoare, transportul efectuat cu vehicule special destinate
serviciilor funerare, face parte din alte servicii de transport public local 9i se

efectueazi de cdtre transportatorii autorizali pe baza autorizaliei de transport Si a

copiei conforme a acesteia, eliberate de autorit5lile administra!iei publice;

Necesitatea Fi oportunitatea aproberii Resulamentului privind efectuarea
serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor
!9191919 rezulti faptul ci la nivelul oragului cura Humorului nu existe un cadru
unitar in acest sens, iar potrivit prev, art. 20, al. (7) din tegea n. 92l2OO7 a

serviciilor de transport public local, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare:
"Autoritelile locale sau judetene de reglementare realizeazi retulamente de
organizare ii functionare a fiecerui serviciu de transport public local, in
conformitate cu regulamentele - cadru existente, cu prevederile prezentei legi Si cu
alte reglementiri in vigoare";

Fa!5 de cele prezentate, supun aprobirii dumneavoastrd proiectul de hoterare in
forma prezentatd

TNTTtATOR
PRIMAR,

Marius,loan Ursdciuc


