Comuna Miroslava, Judetul Iasi,

Anunţ Public
privind ,,Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim
de taxi şi în regim de închiriere, în comuna Miroslava, judeţul Iaşi’’
Avand in vedere Legea 38/ 2003 (actualizata2014), privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, Art. 18.
Avand in vedere ORDINUL Nr.356/2007, art.18, privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
Avand in vedere Hotarârea Consiliului Local a Comunei Miroslava, nr.161 din 30.09.2014 prin care
se aprobă regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi in regim de
închiriere în comuna Miroslava, judetul Iaşi.
Primaria Comunei Miroslava , aduce la cunoştinţa celor interesaţi in vederea obţinerii autorizaţiilor taxi
si transport pentru

desfasurarea activitatilor de taximetrie şi închiriere autovehicole, pe teritoriul UAT

Mieoslava, următoarele:
1. Numărul autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi, in comuna Miroslava,
este de 50, incepand cu numărul 001 pana la numarul 050.
2. Data limita pentru depunerea cererilor de înscriere pentru participarea la procedura de atribuire a
autorizaţiilor taxi este de 06.01.2015.
3. Pentru înscrierea în lista de aşteptare, solicitanţii vor depune o documentaţie constând în:
3.1. Pentru persoane fizice:
a) cerere (Anexa 2 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare
b) actul de identitate;
c) certificat profesional al persoanei fizice autorizate care va avea şi calitatea de persoană
desemnată;
d) în cazul întreprinderilor familiale unul dintre membrii întreprinderii familiale va deţine şi
va prezenta certificatul de competenţă profesională al persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;
e) aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei;
f.) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care sa rezulte ca aceasta:
 nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
 nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare,
perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranţă rutieră, siguranţa

vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protectia mediului;
 nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol.
g) certificatul de înmatriculare al autoturismului;
h) cartea de identitate a autoturismului;
i.)contractul de leasing, după caz;
j) fişa de criterii şi punctaje.
3.2. Pentru persoane juridice:
a)cerere (Anexa 3 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare;
b)act constitutiv al societăţii comerciale;
c) certificat de înregistrare al societăţii comerciale
d)acte identitate asociaţi;
e)unul dintre asociaţi va deţine şi va prezenta certificat de competenţă profesională a
persoanei desemnate eliberat de A.R.R.;
f) cazierul judiciar al persoanei desemnate, idem 3.1, litera f).
g)aviz psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei;
h)cazierul fiscal al societăţii comerciale din care să rezulte că nu are înscrieri;
i.)certificatul de înmatriculare al autoturismului;
j) cartea de identitate a autoturismului;
k) contractul de leasing, după caz;
l.)fişa de criterii şi punctaje (Anexa 5 din regulament);
3.3.

Pentru persoanele juridice sau întreprinderile familiale care desfăşoară deja activitatea de
transport în regim taxi şi sunt deţinătoare de autorizaţie de transport şi autorizaţii taxi:
a) cerere (Anexa 4 din regulament) pentru înscrierea în lista de aşteptare;
b) certificatul de înmatriculare al autoturismului;
c) cartea de identitate a autoturismului;
d) contractul de leasing, după caz;
e) fişa de criterii şi punctaje;

4. Data la care se anunţă rezultatul atribuirii este de 20 ianuarie 2015.
5. Data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi este 03.02.2015.
6. Criteriile de departajare si punsctajele ce se acorda sunt urmatoarele:

CRITERII SI PUNCTAJE

VECHIMEA AUTOVEHICULULUI
Vechimea se va calcula prin scăderea din anul curent a anului de
fabricaţie inscris in certificatul de inmatriculare de tip vechi sau a anului
primei înmatriculări înscris în certificatul de înmatriculare de tip european.
0 ani

12 pct.

1 an

10 pct.

2 ani

8 pct.

3 ani

6 pct.

4 ani

4 pct.

5 ani

2 pct.

1.

NORMA EURO

2.

EURO 6

6 pct.

EURO 5

4 pct.

EURO 4

3 pct.

EURO 3

1 pct.

AER CONDITIONAT
3.

DA

2 pct.

NU

0 pct.
AIRBAG

4.

Nr. total

Pentru pasageri

cel puţin 8

cel puţin 5

8 pct.

6

3

6 pct.

4

2

4 pct.

2

1

2 pct.

0–1

0

0 pct.

VOLUM PORTBAGAJ
Peste 550 L

1 pct.

5.

Între 250 – 550 L

2 pct.

Sub 250 L

0 pct.

EFORT INVESTITIONAL
6.

PROPRIETATE

2 pct.

LEASING

0 pct.

VECHIME OPERATOR
7.

PESTE 3 ANI

1 pct.

SUB 3 ANI

0 pct.

GPS - monitorizare
8.

9.

DA

1 pct.

NU

0 pct.

VECHIMEA ÎN LISTA DE
AŞTEPTARE (Principal)
Se acordă 2 puncte pentru
fiecare lună de aşteptare

se va calcula automat

TOTAL

DATA:

SEMNATURA:

Notă:

Solicitările vor fi înregistrate în Registrul de Înscrieri în Lista de Aşteptare iar formulare de cerere si fisa
de criterii pot fi luate de pe site-ul primariei comunei Miroslava : http://www.primariamiroslava .ro , sau de la
sediul primariei. Inf.: tel: 0232 295 680, int.20; fax:0332 424 444 .

