
ANUNŢ  

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ  DECLANŞAREA PROCEDURII 
DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI PENTRU TRANSPORTUL DE 
PERSOANE IN REGIM DE TA.XI INCEPÂND CU DATA DE 04.08.2017. 

Numărul de autorizatii taxi care vor fi atribuite este de 18, avănd numerele de ordine: 4, 
15, 16, 19, 29, 40, 47, 83, 100, 103, 143, 145, 240, 245, 271, 301, 310, 400. 

Data limită  pănă  la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la procedură  
este 03.10.2017.  

Solicitanţii inscrişi ln lista de aşteptare sunt: 
RIPAN CIPRIAN CISMIN P.F.A. 	 S.C. CITY TAXI S.R.L 
MORARIU FLORIN GELU P.F.A. 	 S.C. DESIGN IDEAL S.R.L. 
S.C. VALICAM TRANS S.R.L. 
JESCU MARIUS P.F.A. 
S.C. EURO TAXI S.R.L 
S.C. SERVICII CSV S.R.L. 
S.C. ŞTEFANIA TAXI S.R.L 
NITU FLORENTIN P.F.A 
ROBU TUDOR CIPRIAN P.F.A 
TĂTĂRĂNGĂ  FLORIN LIVIU P.F.A 
S.C. DAMIPARTS S.R.L. 
S.C. PRIMUS S.R.L. 
S.C. MOCRACING S.R.L. 
S.C. SORY&NEL S.R.L. 
S.C. ANDU IOANA S.R.L. 
S.C. VIP TAXI S.R.L. 

S.C. TAXICSV S.R.L. 
S.C. ANDRAELISA S.R.L. 
S.C. EMYFLOR IULI S.R.L 
S.C. EMY-MAT S.R.L 
BRĂESCU TEODOR P.F.A 
S.C. EURO M&A S.R.L. 
S.C. TRAVEL MWM 2011 S.R.L. 

BIALY DORIN P.F.A. 
BOŢIC STELICĂ  P.F.A. 
RUSU IOAN VASILE P.F.A. 
NIŢĂ  D. ROMULUS P.F.A. 
S.C. CRIS-RIANA S.R.L. 
S.C. VEROVIS S.R.L. 

Documentele care trebuie depuse sunt urm ătoarele: 
a) cerere de participare la procedura de atribuire - anexa nr. 7 la Regulament; 
b) declaraţia pe propria răspundere că  deţ ine autorizaţie de transport valabilă ; 
c) declaraţ ia 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 indeplineşte fiecare, pentru ob ţinerea punctajelor - anexa nr. 5 la Regulament; 
d) scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achizi ţionat fiecare autovehicul, 
pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu de ţine autovehiculele necesare 
la data depunerii declara ţiei prevăzute la lit. c); 

Data anunţării rezultatului atribuirii este 12.10.2017.  
Data la care va fi demarată  procedura de eliberare a autoriza ţiilor taxi va fi cea stabilită  prin 

hotăiirea consiliului local referitoare la atribuirea acestora. 
Criteriile de departajare ş i punctajele stabilite pentru atribuirea unei autoriza ţii taxi sunt 

următoarele: 
1) Vechimea autovehiculului de la data fabrica ţiei, inscrisă  in cartea de identitate a autovehiculului, 

calculată  la data public ărfi anunţului de declan şare a procedurii de atribuire sau a depunerii cererii de inlocuire: 
1. mayină  mai veche de 10 ani 	  0 puncte; 
2. maşină  cu vechimea intre 8 şi 10 ani inclusiv 	 1 punct,- 
3. mayină  cu vechimea intre 6 şi 8 ani inclusiv 	 2 puncte; 
4. maş ină  cu vechimea intre 4 şi 6 ani inclusiv 	 3 puncte; 
5. maş ină  cu vechimea intre 2 şi 4 ani inclusiv 	 6 puncte; 
6. mayină  cu vechimea intre 1 şi 2 ani inclusiv 	 8 puncte; 
7. mayinăfabricat ă  in anul in curs 	  10 puncte. 

2) Clasificarea autovehiculului conform nortnelor 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 hibrid ă, dotate at ăt cu motor electric cât şi cu motor termic, 
se vor acorda 3 puncte, la care se adaug ă  punctajul corespunz ător motorului termic din dotarea 
autovehiculului hibrid; 
- pentru autovehiculele czt propulsie integral electric ă  se vor acorda 15 puncte. 

3) Volumul portbagajului util: 
a) până  la 150 litri inclusiv 	 0 puncte; 
b) intre 150 — 250 litri inclusiv 	  1 punct; 
c) Intre 250 — 350 litri inclusiv 	 2 puncte; 
d) intre 350 — 450 litri inclusiv 	 3 puncte; 
e) intre 450 — 550 litri inclusiv 	 4 puncte; 
j) peste 550 litri 	 5 puncte. 

4) Gradul de confort şi sigurantă  in circulatie al autovehiculului, echiparea cu instalatie de climatizare: 
- autovehicul fără  instalatie de aer conditionat- 0 puncte;-autovehicul echipa( cu instalatie de aer conditionat 

— manual- 3 puncte;-autovehicul echipat cu instalatie de climatizare automat ă  — climatronic- 6 puncte;- 
autovehicul echipat cu sistem de P ănare ABS- 2 puncte. 
5) Vechimea fn ani de c ănd transportatorul autorizat desf ăşoară  activitatea de transport respectiv ă  in baza unei 
autorizatii taxi: 
- pentru o vechime de mai putin de I an se acord ă  11 puncte, cu exceptia situatiilor in care autovehiculul este 
detinut de un transportator c ăruia in ultimele 24 de luni de la declan şarea procedurii nu i s-a eliberat o 
autorizatie taxi atribuit ă  anterior, i-a fost retras ă  ori suspendat ă  o autorizatie taxi din motive care îi sunt 
imputabile sau a cedat una sau mai mul(e autorizatii taxi altor transportatorL in oricare dintre cazurile exceptate 
se vor acorda 0 puncte pentru acest criteriu; 
- pentru o vechime Intre 1 şi 3 ani, inclusiv, se acord ă  12 puncte, cu exceptia situatiilor in care autovehiculul 
este detinut de un transportator c ăruia in ultimele 24 de luni de la declan şarea procedurii nu i s-a eliberat o 
autoriza ţie taxi atribuit ă  anterior, i-a fost retras ă  ori suspendat ă  o autorizatie taxi din motive care 11 sunt 
imputabile sau a cedat una sau mai multe autorizatii taxi altor transportatorL in oricare dintre cazurile exceptate 
se vor acorda 0 puncte pentru acest criteriu; 
- pentru o vechime de peste 3 ani,se acord ă  13 puncte„ cu exceptia situatiilor in care autovehiculul este detinut 
de un transportator c ăruia in ultimele 24 de luni de la declan şarea procedurii nu i s-a eliberat o autorizatie taxi 
atribuit ă  anterior, i-a fost retras ă  ori suspendat ă  o autorizatie tazi din motive care ii sunt imputabile sau a cedat 
una sau mai multe autorizatii taxi altor transportatorL In oricare dintre cazurile exceptate se vor acorda 0 puncte 
pentru aces( criteriu . 
6) Gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenia airbagurilor: 

- 1 punct pentru jiecare airbag destinat protectiei pasagerilor, dar nu mai mult de 5 punctein cazul 
ma.ş inilor cu un singur airbag pentru şofer, nu se acordă  nici un punct. 

7) Efor(ul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere: 
- 0 puncte pentru autovehiculul detinut In baza unui contract de leasing 
- 2 puncte pentru autovehiculul detinut în proprietate. 

8) Capacitatea cilindric ă: 
- sub 1400 cm 3 	 I punct; 
- Intre 1401 -1600 cm 3 	 2 puncte; 
- intre 1601- 1800 cm 3 	 3 puncte; 
- peste 1801 cm 3 	 4 puncte; 

pentru autovehiculele cu propulsie hibrid ă, dotate at ăt cu motor electric căt şi cu motor termic, precum şi pentru 
cele cu propulsie integral electric ă, se vor acorda 5 puncte. 
9) Posibilitatea asi,zur ării reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucr ătoare: 

Persoane 	fizice 
autorizate 

intreprinderi individuale sau familiale Persoane juridice 

0 PUNCTE valoare raport * PUNCTAJ valoare raport * PUNCTAJ 
1- 1,49 inclusiv 0 PUNCTE 1- 1,49 inclusiv 0 PUNCTE 
1,5-1,99 inclusiv 2 PUNCTE 1,5-1,99 inclusiv 2 PUNCTE 
2 sau mai mare 3PUNCTE 2 sau mai mare 3 PUNCTE 

* Se va avea in vedere raportul num ăr de şoferi/num& de ma şini calculat la data depunerii cererii de eliberare a 
autorizatiei taxi in conformitate cu declaratia depus ă  pentru participarea la procedura de atribuire. 
10) Dotări suplimentare ale autovehiculului: 

- dispozitiv GPS de monitorizare-0,5 puncte;-dispozitiv fix de inregistrare a preciz ărilor făcute de client-0,5 
puncte;-perete desp ărtitor intre conduc ătorul auto puncte;- dispozitiv de plat ă  prin intermediul 
cardului bancar-.0,5 puncte;-pla«orm ă  pentru persoanele cu handica-0,5 puncte 

RELAŢII SUPLIMENTARE se pot ob ţine la Compartimentul autoritatea local ă  de transport 
(camera 35). 

PRIMAR, 
ION LUNG 


