Prim aria

Ora~ului

N egre~ti

Str. Nicolae Biilcescu nr. 1, Negrefjti, Judeful Vaslui, Romania
Tel. 0235.457.679, Fax. 0235.457.679,
www.neqresti.ro, e-mai/:inforpneqresti@qmail.com

Nr.2511113.03.2020

ANUNT PROCEDUAA DE ATRIBUIRE AUTORIZATII TAXI PENTRU
'
'
TRANSPORT PERSOANE
Ora~ul Negre~ti declan~eaza

a doua etapa pentru procedura de atribuire a 13 autorizatii taxi (etapa
martie 2020) pentru transportul de persoane in conditiile Legii privind transportul in regim de taxi nr
38/2003 actualizata.
Documentatia
necesara participarii la procedura de atribuire este prevazuta in Anexa nrl la prezentul anunt.
Documentatia va fi depusa la registratura Primariei Ora~ului Negre~ti, str.Nicolae Balcescu nr 1.
lnformatii suplimentare se pot obtine la camera nr.4,etaj1 sau la numarul de telefon 0235/457679
interior 121.
Procedura de atribuire va consta in acordarea punctajelor pentru criteriile de departaj are, prevazute
in Anexa nr II la prezentul anunt.
Atribuirea autorizatiilor taxi pentru transport persoane se va face in ordine descrescatoare a
punctajelor obtinute, in limita numarului de autorizatii supuse procedurii de atribuire.
Calendarul procedurii de atribuire este prezentat in tabelul urmator:

PERIOADA

ETAPA

Depunere documentatie ~i cerere inscriere in 16 Martie2020-16 Mai 2020
lista de a~teptare ~i participare procedura de
atribuire
Analiza cereri, documentatii, stabilire
In termen de 10 zile de la data Ii mi ta de
punctaje
depunere documentatii/cereri
Afi~are lista autorizatii atribuite
In termen de 3 zile de la stabilirea
punctajelor
in termen de 15 zile de la afi~area listei
Depuneri contestatii
autorizatiilor taxi atribuite
in termen de 10 zile de la primirea
Solutionare contestatii
contestatiilor
Eliberare autorizatii
Incepand cu finalizarea etapei de solutionare
a contestatiilor
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ANEXA nr .1
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ PARTICIPARE ATRIBUIRE AUTORIZAȚII TAXI
PENTRU TRANSPORT PERSOANE
a) Cerere-tip, conform anexei nr.1 din prezentul regulament pentru participare la procedura de
atribuire;
b) Copie a certificatului de înmatriculare ,statutul societății și a certificatului constatator, emise de
Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte domeniul de activitate specific cod CAEN
4932 ;
c) Certificate de atestare fiscală eliberat de Serviciul Finanțe Publice Locale din cadrul Primăriei
Orașului Negrești, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul local și în care
să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizația taxi ( cu excepția autovehiculului
deținut în temeiul unui contract de leasing operational);
d) Certificate de cazier fiscal și certificate de atestare fiscală eliberat de Administrația Județeană a
Finanțelor Publice Vaslui ;
e) Atestat profesional în cazul persoanelor fizice autorizate sau certificat de competență
profesională a persoanei desemnate în cazul persoanelor juridice
f) Cazier judiciar al persoanei fizice autorizate/persoanei desemnate, în original, din care să
reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespăectare a
condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale
privind efectuarea transporturilor;
g) Declarație pe propia răspundere (anexa 7 din prezentul regulament), în original, semnată de
persoana fizică autorizată/persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de
transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și
dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;
h) Declarație pe propria răspundere (anexa nr. 8 din prezentul Regulament), în original, semnată
de persoana fizică autorizată/persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în
proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor
cu care se execute serviciul respectiv ;
i) Declarație pe propria răspundere (anexa 9 din prezentul regulament), în original, semnată de
persoana fizică autorizată / persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat
transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării
serviciului respectiv ;
j) Declarație pe propria răspundere (anexa 10 din prezentul regulament), în original, semnată de
persoana fizică autorizată / persoana desemnată că nu va angaja ca taximetriști conducători
auto care au înregistrat în cazierul de conduită profesională abateri grave de la conduita
perofesională ;
k) Avizul psihologic al persoanei fizice autorizate / persoanei desemnate din care să rezulte că
este apt pentru desfășurarea activității ;
l) Avizul medical al persoanei fizice autorizate /persoanei desemnate din care să rezulte că este
apt pentru desfășurarea activității ;
m) Dovada plății taxei aferente eliberării autorizației de transport .
n) Copii după certificatul de înmatriculare, cartea de identitate, certificatul de agreare RAR și fișa
de autoevaluare a criteriilor de departajare pe care le îndeplinește fiecare autovehicul
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Anexa nr II
Criterii de departajare:

Departajarea solicitanților în vederea atribuirii autorizațiilor taxi pentru transport personae ,se
face prin acordarea punctajelor după cum urmează

Nr crt CRITERII DE EVALUARE
1.

Vechimea autovehiculului

2.

Norma de poluare

3.

Volumul util al portbagajului

4.*

Tipul instalației de climatizare

5.

Numărul elementelor de protecție
(airbag-uri)pentru locurile din
spate

6.*

Existența sistemului antiblocare a
roților la frânare (ABS)

7.*

Existența programului de asistență a
stabilității (ESP)

8.*

9.*

10.

Prezența autovehiculului în
activitate
Modul de deținere a
autovehiculului

Posibilitatea achitării a c/v

până la 1 an
între 1 și 3 ani
între 3 și 5 ani
peste euro 6
euro 6
euro5
euro4
euro 2; 3
peste 500 litri
între 400 și 500 litri
între 300 și 399 litri
între 200 și 299 litri
sub 200 litri
cu instalație de climatizare și
încălzire în scaune
cu instalație de climatizare
fără instalație de climatizare
peste 2 airbag-uri

Punctaj
acordat
60 puncte
40 puncte
30 puncte
60 puncte
40 puncte
20 puncte
10 puncte
0 puncte
20 puncte
15 puncte
10 puncte
5 puncte
0 puncte
30 puncte
20 puncte
0 puncte
10 puncte

2 airbag-uri
0 airberg
existent

5 puncte
0 puncte
10 puncte

inexistent
existent

0 puncte
10 puncte

inexistent
8 ore

0 puncte
0 puncte

între 8 și 12 ore
peste 12 ore
în proprietate

10 puncte
20 puncte
10 puncte

în baza unui contract
de leasing
scrisoare de garanție
cu cardul

0 puncte
5 puncte
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valori transportului.
11.

Existența peretelui despărțitor între
locurile de față și cele din spate

12

Existența dispozitivului fix de
înregistrare a precizărilor făcute de
clienți

13.

Sistem de monitorizare GPS

14.*
15.*

16.*

17.*

cash

0 puncte

existent

5 puncte

inexistent
existent

0 puncte
5 puncte

inexistent
existent
inexistent
Modul de dispecerizare a activității
prin dispecerat propriu
în baza unui contract de prestație
Existența banchetei specializate pentru existent
transport copii (12 kg)
inexistent
Posibilitatea transportului persoanelor existent
cu handicap
inexistent
Vechimea transportatorului în
peste 10 ani
activitatea de transport public de
persoane
între 3 și 5 ani
între 1 și 3 ani
sub un an

0 puncte
5 puncte
0 puncte
10 puncte
0 puncte
10 puncte
0 puncte
5 puncte
0 puncte
25 puncte

20 puncte
15 puncte
0 puncte

Notă: Criteriile notate cu * se stabilesc pe baza declarației pe propria răspundere a
solicitantului și a procesului verbal întocmit de autoritatea de autorizare.
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Anexa nr III
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
FIȘA DE AUTOEVALUARE

Solicitantul……………………………………………………………..,reprezentant
al
firmei……………………………….., cunoscînd că falsul în declarații este pedepsit de art.326 din
codul penal, bifez ,, x “ criteriile de mai jos pentru stabilirea punctajelor de departajare.
Se va bifa cu ,, x “ fiecare criteriu de departajare după cazul fiecărui autovehicul :

1

2

3

4

5

6

Vechimea autovehiculului :
□ până la 1 an
□ între 1 și 3 ani
□ între 3 și 5 ani
□ între 5 și 10 ani
Norma de poluare
□ Peste euro6
□ euro 6
□ euro 5
□ euro 4
□ euro 1, 2și 3
Tipul instalației de climatizare
□ Cu instalație de climatizare și încălzire
în scaune:
□ Cu instalație de climatizare
□ Fără instalație de climatizare
Existența sistemului anti-blocare a
roților la frânare, ABS :
□ Existent
□ Inexistent
Existența programului de asistență a
stabilității mașinii ,ESP :
□ Existent
□ Inexistent

Modul de deținere al autovehiculului:
□ în proprietate
□ în bază contract leasing

7

Posibilitatea achitării a contravalorii
transportului :
□ Cu card
□ Cassh

8

Existența dispozitivului fix de
înregistrare a precizărilor făcute de
clienți:
□ Existent
□ Inexistent
Modul de dispecerizare a activității :
□ Prin dispecerat propriu
□ În baza unui contract de prestație

9

10

Vechimea transportatorului în
activitatea de trabsport în regim taxi
□ Peste 10 ani
□ Între 3 și 5 ani
□ Între 1 și 3 ani
□ Sub 1 an

11

Prezența autovehiculului în activitate :
□ 8 ore
□ Între 8 și 12 ore
□ Peste 12 ore
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