
 

 

  NR.4646 /14.02.2013 

                

 

O NOUA PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A 

AUTORIZAŢIILOR TAXI ÎN ORAŞUL OCNA MUREŞ 
 

 

                   În vederea respectării prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 

taxi, actualizată, Primăria oraşului Ocna Mureş  face următorul anunţ, în vederea atribuirii unui 

număr de 7 autorizaţii taxi: 

 - autorizaţiile au numărul de ordine în registru de evidență: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34. 

 - data limită până la care se pot depune cererile de înscriere pentru procedura de autorizare 

este  17.05.2013; 

 - solicitanţi cuprinşi în lista de aşteptare nu sunt; 

 - data la care se va demara procedura de autorizare este 17.05.2013; 

 - data anunțării rezultatului atribuirii este 27.05.2013; 

 - documentele care trebuie depuse la sediul instituţiei noastre, conform Legii 38/2003, art. 9 

sunt: 

 - cererea transportatorului pentru eliberarea  tipului de autorizaţie; 

 - copie a certificatului de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului ca transportator, 

respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială sau persoană juridică, după caz şi certificat 

constatator; 

 - dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 

 1. copie după certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definite în 

Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 106/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul 

persoană juridică sau asociaţie familială; 

 2. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică 

autorizată; 

 - dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 

 a) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: 

 - nu  a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 

 - nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, 

perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa 

vehiculului rutier sau a persoanelor transportate, protecţia mediului; 

 - nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol; 

 b) avizul medico-psihologic  care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o 

funcţie care concură la siguranţa circulaţiei. În cazul transportatorului autorizat, persoană fizică, 

avizul medico-psihologic este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată; 

 - 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, cu menţiunea intervalelor când a avut interdicţii şi motivul 

acestora; 

 - dovada  îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 

 a) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare 

pentru parcarea tuturor  autovehiculelor  cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii 

deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 



 

 

 b) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea 

financiară de a deţine un număr de autovehicule, în proprietate sau  în temeiul unui contract de 

leasing, precizând care sunt criteriile de departajare pe care le poate îndeplini; 

 - certificat de atestare fiscală de la serviciul Impozite si Taxe Locale, din care să rezulte că 

nu are datorii la bugetul local; 

 Autorizația taxi se eliberează conform Legii 265/2007, conform art. 11, după depunerea 

următoarelor documente în copie: 

 - autorizaţia de transport; 

 - certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că 

acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui 

contract de leasing; 

 - certificat de agreare emis de R.A.R., pentru autovehiculul utilizat în transportul în regim 

de taxi; 

 - declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare, pe care le îndeplineşte 

autovehiculul respectiv; 

 - asigurarea pentru  persoanele  transportate  şi bagajele acestora; 

 - dovada plăţii tarifului de acordare  a autorizaţiilor respective. 

 

 Pentru departajarea solicitanţilor se vor acorda puncte după următoarele criterii: 

 

 A) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei: 

 > până la 1 an - 3 puncte 

 > între 1 și 3 ani - 2 puncte 

 > între 3 și 5 ani - 1 punct 

 

 B) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: 

 > euro V - 6 puncte 

 > euro IV - 4 puncte 

 > euro III - 2 puncte 

 > euro II - 0 puncte 

 

 C) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru climatronic sau aer 

condiţionat: 

 > clasa mare (peste 600 l) - 3 puncte 

 > clasa medie (între 300 l - 600 l) - 2 puncte 

 > clasa mică (sub 300 l) - 1 punct 

 > climatronic - 6 puncte 

 > aer condiţionat - 4 puncte 

 

 D) vechimea în ani de când transportatorul a desfăşurat autorizat activitatea de transport în 

regim de taxi în oraşul Ocna Mureş: 

 > peste 5 ani - 25 puncte 

 > între 4 și 5 ani - 20 puncte 

 > între 3 și 4 ani - 15 puncte 

 > între 2 și 3 ani - 10 puncte 

 > între1 și 2 ani - 5 puncte 

 > până la 1 an - 0 puncte 

 



 

 

 E) gradul de protecţie al pasagerilor: 

 > peste 6 airbaguri - 8 puncte 

 > 4 - 6 airbaguri - 6 puncte 

 > 2 - 3 airbaguri - 4 puncte 

 > 1 airbag - 1 punct 

 

 F) forma de deţinere asupra autovehiculelor: 

 > în proprietate - 2 puncte 

 > în leasing - 1 punct 

 G) dotări suplimentare ale autovehiculului: 

 > dispozitiv GPS monitorizare - 2 puncte 

 > perete despărţitor între conducător şi clienţi - 2 puncte 

 > dispozitiv de plată prin intermediul cardului - 3 puncte 

 

 Data anunţării rezultatului atribuirii:  27.05.2013. 

 

 

PRIMAR    SECRETAR, 

Jur. VINŢELER SILVIU  Jur. NICOARĂ FLORINEL 

 

 

COMP. COORD. TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

Ec. MAN MIHAELA 

 

 


