
ANUNȚ

Municipiul Petroșani-prin Compartimentul Transport Public Local Salubrizare și
Iluminat Public, declanșează procedura de atribuire a unui număr de 15 autorizații de transport
persoane în regim taxi, vacante. Autorizațiile taxi rămase vacante, înregistrate în Registrul special
de atribuire au numerele de ordine:
- 068, 073, 076, 101, 124, 126, 127, 135, 136, 137, 143, 147, 158, 159, 160.

In acest scop transportatorii autorizați interesați, vor depune o cerere și documentele necesare
la Registratura Primăriei Municipiului Petroșani păna la data de 21.04.2023.

Documentele necesare pentru participarea la procedură de atribuire sunt următoarele:
1. cererea de participare la procedura de atribuire
2. declarația pe propria raspundere că deține autorizație de transport valabilă,
3. declarație pe propria răspundere că deține sau va deține, în termen de maxim 6 luni,
autovehicule,
pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing,cu precizarea criteriilor de
departajare pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor,
4. scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare autovehicul,
pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține autovehiculule
necesare la data depuneri declarației.și copia după factura proformă din partea unui dealer autorizat
care specifică prețul autovehicului ce urmează a fi achiziționat.Garanția în cuantum de 5% se poate
constitui prin virament bancar în contul RO50TREZ36821160203XXXXX, beneficiar Municipiul
Petroșani, CUI 4468943, dacă valoarea este mai mare de 5000 lei sau la caseria primăriei dacă
valoarea este mai mică de 5000 lei.

Pentru participare la procedura de atribuire a autorizațiilor taxi se pot înscrie doar
transportatori autorizați și vechimea autovehiculelor deținute să nu depașească 5 ani.

Data limită pană la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la procedura
este 21.04.2023
Data anunțării rezultatului atribuirii 2.05.2023
Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizațiilor taxi 17.05.2023.

Model cerere participare: A
Model declarație proprie raspundere privind capacitatea financiară: B
Criterii de departajare: C
Acte necesare autorizație transport D
Acte necesare autorizație taxi E
Precizări cu privire la modalitatea de desfăsurare a procedurii de atribuire F



A.

CERERE
pentru participarea la procedura de atribuire a autorizaţiei/autorizaţiilor taxi

Societatea comercială/PFA/II/IF sub denumirea __________________________________,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. _______________, CUI _______________,
având sediul în localitatea _____________, str. _______________________________, nr. ___, bl. ____,
sc.__, ap. ____, tel. _________________________________ fax ______________, reprezentată prin
_____________________________________, în calitate de ____________________ având
domiciliul/reşedinţa în localitatea ____________, str. _____________________________, nr. ___, bl.___,
sc.___, et____, ap._______, judeţul ____________, telefon ________________________, vă rog să-mi
aprobaţi participarea la procedura de atribuire a Autorizaţiilor Taxi.
Declar pe proprie răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că

deţin autorizaţia de transport nr. ________, din ____________, valabilă pe perioada
_______________________________________________________

Anexez prezentei cereri urmatoarele acte:
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Data Semnătura



B.

DECLARAȚIE
pe propria răspundere privind capacitatea financiară

Subsemnatul ______________________________________________________________,
cetățean _________________, posesor al B.I.(C.I.), seria ______, nr. ____________, eliberat de
_______________, CNP ________________________, în calitate de ____________________ al
___________________________________, cu domiciliul/reședința în localitatea ___________, str.
__________________________________, nr.____, bl._____, sc.____, et.____, ap._____, telefon
_______________, fax _______________ , e-mail ______________________, declar pe propria
răspundere, cunoscănd că falsul în declarații este pedepsit de legea penală, că transportatorul
autorizat ______________________________________________________ deține sau are
capacitatea financiară de a deține autovehiculele necesare în proprietate sau în temeiul unui contract
de leasing pentru desfăurarea activității de transport persoane în regim de taxi.

Nr. Număr de mașini Forma de deținere Dețin sau urmează să achiționez
crt proprietate/leasing) autoturismele

1................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................
4.................................................................................................................................................
5.................................................................................................................................................

Data Nume si Prenume

Semnătura



Declarație privind criteriile de departajare pe care autovehiculul le indeplineste
Precizez că autovehicul/autovehiculele deținute sau care urmează a fi achiziționate vor îndeplini
următoarele criterii de departajare:
Masina cu numărul..................................sau............................(mașina achiziționată in maxim 6 luni)

Total:
DATA Semnătura

CRITERII DE EVALUARE PUNCTAJACORDAT

1.Vechimea autovehiculului Pana la 1 an 30 puncte.
Intre 1 și 2 ani 20 puncte.
Intre 2 și 3 ani 15 puncte.
Intre 3 și 5 ani 10 puncte.

PESTE 5 ANI NU PARTICIPĂ LA PROCEDURA
DEATRBUIRE AUTORIZAȚII TAXI

2.Norma de poluare Electric 50 puncte.
Plug-in Hybrid 30 puncte.
Hybrid 30 puncte.
Euro 6 20 puncte.
Euro 5 10 puncte.

3.Volumul util al portbagajului Peste 500 litri 15 puncte.
Intre 400 și 500 litri 10 puncte.
Intre 300 și 399 litri 5 puncte.
Sub 300 litri 0 puncte.

4.Nr. elementelor de protectie
clienti (airbag-uri)

Peste 6 airbag-uri 15 puncte.

Intre 4 și 6 airbag-uri 10 puncte.
Intre 2 și 4 airbag-uri 5 puncte.
Sub 2 airbag-uri 0 puncte.

5.Vechimea transportatorului în
activitatea de transport în regim de
taxi

Peste 10 ani 5 puncte.

Între 5 și 10 ani 4 puncte.
Între 1 și 5 ani 2 puncte.
Sub 1 an 0 puncte.

6.Posibilitatea asigurării reale a
prezenței autovehicolului în
activitate de 8 ore.

Da 2 puncte.

Nu 0 puncte.

7.Modul de detinere a
autovehiculului

În proprietate 5 puncte.

Leasing 2 puncte.

8.Dotari suplimentare Sistem gps de monitorizare/locație 5 puncte.

Perete desparțitor între conducator și client 5 puncte.

Posibilitatea achitarea plata cu card 5 puncte.



D. CERERE
Pentru acordarea autorizatiei de transport
Catre, Primaria Municipiului Petrosani

Subsemnatul....................................................................................în calitate
de...........................la................................................cu sediul/domiciliu in
tara......................................localiatea.........................................str......................nr..........,bl.....,sc.....,e
t....,ap. ......, sectorul/judetul........................,telefon............, fax.................,
avandCUI/CIF.............................cont..........................,sucursala.............................,
va solicit acordarea autorizatiei de transport
pentru......................................................................................................................
Acte necesare;
- cererea transportatorului pentru eliberarea tipului de autorizaţie de transport
- copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator, respectiv persoană
fizică autorizată, sau persoană juridică, după caz;
- dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
- copie de pe certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport în regim de
taxi şi închiriere, eliberat conform normelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru
transportatorul persoană juridică
-copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică
autorizată;
- dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
- certificatele de cazier judiciar ale conducătorilor auto şi, după caz, ale managerului de transport
în regim de taxi şi închiriere, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru: (...).
-avizele medicale şi psihologice ale conducătorilor auto şi, după caz, avizele medicale şi
psihologice ale managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, obţinute conform normelor
aprobate prin ordin al ministrului transporturilor;
- cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
- declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat
servicii de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu
menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul acestora;
-dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
-declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru
parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul
în regim de închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea
financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul
contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care
sunt criteriile de departajare stabilite la art. 14^2 alin. (6) pe care le poate îndeplini, pe fiecare
autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil.

Data Numele si Prenumele
.......... ......................................

Semnatura si stampila
......................................



E.

CERERE

Eliberare Autorizație Taxi
Catre, Primăria Municipiului Petroșani

Compartimentul Transport Public Local

Subscrisa _____________________________, cu sediul în localitatea _________________, jud.
_________, str. ________________, nr. ____, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, înregistrată la
Registrul Comerţului din Hunedoara sub numărul __________________________, Cod Unic de
Identificare ____________________, prin administrator/persoană desemnată
_____________________________, prin prezenta, vă rog să eliberaţi autorizaţia taxi pentru
autoturismul cu nr. de înmatriculare _______________, în conformitate cu prevederile Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

La prezenta, anexez următoarele documente în copie:
- autorizaţia pentru executarea serviciului public de transport (copie);
- certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului al S.C./A.F./P.F.A. (copie);
- certificat fiscal eliberat de Serviciul Taxe şi Impozite al Primariei municipiului

Petrosani;
- certificat înmatriculare autovehicul;
- cartea de identitate autovehicul;
-certificat agreare emis de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" R.A.R.;
- declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea si

la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat (copie contract);
- acte care dovedesc vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de

taxi;
- asigurare persoane şi bunuri transportate;
- dovada fiscalizării memoriei, în maxim 15 zile de la eliberarea autorizaţiei. În caz contrar,

autorizaţia se retrage.
Pentru conducătorul autoturismului taxi, se prezintă: copie atestat profesional, cazier

judiciar.

Data: Semnătura:



F.
Precizări cu privire la modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire

1.Toate documentele depuse vor fi semnate de reprezentantul legal al transportatorului sau de
împuternicuitul acestuia prin procură notarială.Dosarele conținand toate documentele necesare
pentru participarea la procedura de atribuire vor fi depuse la Registratura Primăriei Petroșani.

Scrisoare de garantie în original/dovada depunerii în numerar a garanției trebuie depusă odată
cu înregistrarea cererii de participare la procedură.
2.Procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim taxi constă în

acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevazute la lit. C din
prezentul anunț, pentru fiecare autovehicul precizat că este deținut sau că va fi deținut în
proprietate/leasing, declarandu-se căstigatoare autovehiculele care au obținut punctajele cele mai
mari în ordine descrescătoare.

Punctele 3, 4, 8, din criteriile de evaluare de la lit.C sunt înscrise în certificatul de agreare emis
de R.A.R. Iar cele de la 1, 2, 7, vor fi certificate în cartea de identitate a autovehiculului, iar punctul
5 este vechimea de deținere a autorizației de transport.
3.Garanția de participare urmează a fi restituită:
- dacă operatorul nu se califică pentru obținerea unei autorizații taxi sau la momentul eliberării
autorizației taxi( dacă s-a calificat pentru obținerea unei autorizații taxi).
-dacă în termen de 6 luni de la data desfășurării procedurii de atribuire transportatorul autorizat nu
solicită eliberarea autorizațiilor taxi pentru autovehiculele declarate deținute sau că vor fi deținute în
proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizații taxi se retrag și se va reține
corespunzător garanția depusă.
4.Atribuirea autorizației taxi sau a copiei conforme se anulează și nu se mai eliberează în
urmatoarele cazuri:
- precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declarația pe propria raspundere nu corespund
realității;
- în termen de maxim 6 luni de la atribuire, transportatorul autorizat nu a putut prezenta
documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea.
5.Autoritatea de autorizare are posibilitatea să solicite clarificări transportatorilor care au depus
cerere de participare la procedură, caz în care transportatorul va oferi clarificările solicitate/va
depune documentele solicitate în regim de urgență. Cominicarea solicitărilor de clarificări și a
raspunsurilor la acestea se va face prin e-mail, în vederea respectării termenului stabilit prin art.26
alin.1 din Ordinul 365/2007.
6.Operatorii interesați să participe la procedura de atribuire pot să solicite clarificări cu privire la
conținutul prezentului anunț în termen de maxim 10 zile de la publicarea acestuia.
7.Cu privire la deficiențele semnalate în procedura de atribuire a autorizațiilor pot fi depuse
contestașii în termen de 15 zile de la publicarea listei cu autorizațiile taxi atribuite.
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