
ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ DECLANŞAREA PROCEDURII 
DE ATRIBUIRE  A AUTORIZAŢIILOR TAXI  PENTRU TRANSPORTUL DE BUNURI 
ŞI MĂRFURI ÎN REGIM DE TAXI ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.01.2013.

Numǎrul de autorizaţii taxi care vor fi atribuite este de 30, având numerele de ordine de 
la 1 la 30.

Data  limită  până  la  care  pot  fi  depuse  cererile de  înscriere  pentru  participare  la 
procedură este 14.03.2013.

Solicitantul înscris în lista de aşteptare este S.C. TAXI CSV S.R.LS.C. TAXI CSV S.R.L
Documentele care trebuie depuse sunt următoarele:

a) cerere de participare la procedura de atribuire - anexa nr. 7 la Regulament;
b) declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport valabilă;
c)  declaraţia pe propria răspundere că deţine sau va deţine, în termen de maximum 6 luni, 
autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, cu precizarea 
criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor - anexa nr. 
5 la Regulament;
d)  scrisoare de garanţie  în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi  achiziţionat  fiecare 
autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deţine 
autovehiculele necesare la data depunerii declaraţiei prevăzute la lit. c);

Data anunţării rezultatului atribuirii este 22.03.2013.
Data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi  va fi cea 

stabilită prin hotărârea consiliului local referitoare la atribuirea acestora.
Criteriile de departajare şi punctajele stabilite pentru atribuirea unei autorizaţii taxi sunt 

următoarele:
1)  Vechimea  autovehiculului  de  la  data  fabricaţiei,  înscrisă  în  cartea  de  identitate  a  
autovehiculului,  calculată  la  data  publicării  anunţului  de  declanşare  a  procedurii  de  
atribuire sau a depunerii cererii de înlocuire: 

- maşină mai veche de 10 ani  ........................................   0 puncte; 
- maşină cu vechimea între 8 şi 10  ani inclusiv ............   1 punct; 
- maşină cu vechimea între  6 şi  8 ani inclusiv .............   2 puncte; 
- maşină cu vechimea între  4 şi 6  ani inclusiv .............   3 puncte; 
- maşină cu vechimea între  2 şi 4 ani inclusiv ..............   6 puncte; 
- maşină cu vechimea între  1 şi 2 ani inclusiv ..............   8 puncte; 
- maşină fabricată în anul în curs .................................. 10 puncte. 

2) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: 
- Euro 2 ...........................................................................  1 punct; 
- Euro 3 ...........................................................................  2 puncte; 
- Euro 4 ...........................................................................  3 puncte; 
- Euro 5 ...........................................................................  4 puncte; 
- Euro 6 sau ulterior ........................................................  5 puncte;
- pentru autovehiculele  cu propulsie hibridă,  dotate  atât  cu motor electric  cât şi  cu  

motor termic,  se vor acorda 3 puncte,  la care se adaugă punctajul  corespunzător  
motorului termic din dotarea autovehiculului hibrid;

- pentru autovehiculele cu propulsie integral electrică se vor acorda 10 puncte.
3)  Vechimea în ani  de când transportatorul  autorizat  desfăşoară activitatea  de  transport  
respectivă în baza unei autorizaţii taxi: 

- mai puţin de 1 an .................................................................................... 0 puncte;
- între 1 şi 3 ani inclusiv ........................................................................... 1 punct;
- peste 3 ani ............................................................................................... 2 puncte.

1



4)  Efortul  investiţional  al  transportatorului  autorizat,  definit  de  modul  de  deţinere,  în  
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri:

- 0 puncte pentru autovehiculul  deţinut în baza unui contract de leasing;
- 2 puncte pentru autovehiculul  deţinut în proprietate.

5) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe  
zi lucrătoare: 
Persoane  fizice  
autorizate

Întreprinderi  individuale  sau 
familiale

Persoane juridice

4 PUNCTE valoare raport * PUNCTAJ valoare raport * PUNCTAJ
1 2 PUNCTE 1 2 PUNCTE
1-2 inclusiv 4 PUNCTE 1-2 inclusiv 4 PUNCTE
2-3 inclusiv 6 PUNCTE 2-3 inclusiv 6 PUNCTE
Mai mare decât 3 8 PUNCTE Mai mare decât 3 8 PUNCTE

* Se va avea în vedere raportul număr de şoferi/număr de maşini

RELAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la Biroul autoritatea locală de transport 
(camera 35).

PRIMAR,

ION LUNGU
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