
 

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A                       

AUTORIZAŢIILOR TAXI  ÎN  MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 

 
A.  Denumirea, C.U.I., adresa, numărul de telefon: Municipiul Piatra Neamț -Primăria, 

C.U.I. 2612790, strada Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, telefon 0233 218991, fax 0233 

215374; 

 

B.  Numărul autorizaţiilor taxi, pe numere de ordine care vor fi atribuite:  50 autorizatii 

taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi, având 

următoarele numere de ordine stabilite în Registrul special de atribuire a autorizaţiilor taxi:  

043, 045, 047, 052, 054, 058, 059, 065, 068, 069, 072, 077, 079, 084, 089, 094, 100, 104, 114, 

123, 124, 125, 127, 130, 133, 135, 136, 141, 151, 213, 216, 219, 222, 223, 232, 244, 254, 264, 

267, 292, 294, 337, 342, 365, 396, 397, 398, 399, 400, 401.  

 

C.  Data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la 

procedura de atribuire:  19.04.2022, ora 09,00, la sediul Primăriei Municipiului Piatra 

Neamţ, cam 20,  Direcția Patrimoniu;   

 

 

D.  Solicitanţii (Transportatori Autorizaţi) cuprinşi în listele de aşteptare: 

 

DANYFLOR TAXI SRL, CLC DAVANTI SRL, PRIDO COM SRL, TAXI COSTIN SRL, 

ABY CREATIVE CORNER SRL, BURBU SERV SRL, TAXI TITI SRL, MCA & DAD SRL, 

PFA URSACHE GHEORGHE, PFA BLAGA CONSTANTIN, ALEX & CLAU SRL, PFA 

HODEA CIPRIAN BENONE,  AOM PIATRA NEAMȚ SRL,  RDC GRUP SERV SRL,  

CIPRAMEX SRL, FLOVALIN TAXI SRL, PFA LATEȘ PETRU, PFA NICA GH. 

LAURENȚIU,  YDA TAXI SRL, EUROVEST COM SRL, PFA IACOBAN C. VASILE, PFA 

CIOBANU IOAN SEBASTIAN, N & L TRANS SRL, PFA AANEI CONSTANTIN DAVID, 

CIP TRANS SRL, PFA BACIU CIPRIAN, KAMENA SRL, PFA ȘCHEULEAC MIHAI, PFA 

AGHERGHELOAE ROBERT, PFA DIACONU CORNEL SILVIU, PFA COJOCARU 

IOLAND, TAVIKEA TRANS CONTINENTAL SRL, DAVINKO TRANSVIN SRL, PFA 

ANTOHI MARIUS, I.I. BĂISAN NICOLAE SAVIN, PFA COJOCARU CONSTANTIN, 

PFA APOPEI NICUȘOR, ALIVAUTOASIG SRL, PFA COZMA VASILE, PFA OLARIU 

CRISTIAN IONEL, PFA IȘTIUC MIHAI, ALENIS SRL, GELTRANS SRL, PFA 

BOTEZATU CRISTIAN, PFA SUCIOAIA NICOLAE SILVIU, PFA BĂLAN IOAN 

ADRIAN, TAXI LUCA SRL, MATRANSIA TAXI SRL, PFA ANDRIANU NICOLAE, 

IULIAN ASIG LXL, CHEORLEU TRANS SRL, PFA BARABULA NECULAI IULIAN, 

AOPT NEAMT TRANSPORT SRL, ANNYAMARY SRL, COSVAL SRL, PFA MĂGDICI 

RĂZVAN PETRICĂ, PFA AIOANEI RAREȘ NECULAI, MIRALEX AM GUMPLAST 

SRL, ALEX MIH ANDY SRL, MISEB COM SRL, MIHNIC COM IMPEX SRL, RIKEA 

CONSULTING SRL, DERA OANCEA SRL, PFA POPA SILVIU CONSTANTIN, PFA 

JORA VALERIU FLORIN, PFA ȘTEFAN MARIUS VASILE. 

 

D’. Autorizaţiile taxi rămase neatribuite după prima procedură, la care participă doar 

transportatorii autorizaţi cuprinşi în lista de aşteptare, vor fi atribuite în procedura a doua, la 

care poate participa orice solicitant care este transportator autorizat. Procedura a doua se va 

desfasura în aceeasi zi, după finalizarea primei proceduri; 

 

 



 

 

E.  Documentele care trebuie depuse: 

 

        1. cerere de participare la procedura de atribuire (cerere tip ); 

        2. declarație pe propria răspundere că deține autorizație de transport valabilă  

(declaratie tip); 

        3. declarație pe propria răspundere că deține autovehicule în proprietate, sau in temeiul 

unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor  de departajare pe care le îndeplinește fiecare 

pentru obținerea punctajelor (declarație tip );  

             4. declarație pe propria răspundere că va deține în termen de maxim 6 luni, 

autovehicule noi în proprietate, sau in temeiul unui contract de leasing, cu precizarea criteriilor  

de departajare  pe care le îndeplinește fiecare pentru obținerea punctajelor (declarație tip);  

        5. scrisoare de garanție în cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziționat fiecare 

autovehicul, pentru fiecare dintre acestea, în cazul în care transportatorul autorizat nu deține 

autovehiculele necesare la data depunerii declarației prevăzute la punctul 4 (se va depune și 

copia după factura proformă de la societatea de distribuție a autovehiculului); 

          6. declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, după caz, din 

care să rezulte că nu se află în una dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenței, cu modificările ulterioare (declarație tip); 

          7. certificat fiscal de la Direcţia de Taxe şi Impozite, din care să rezulte că nu este 

debitor la bugetul local la data participării la procedura de atribuire; 

 

F.    Data anunțării rezultatului atribuirii: 29.04.2022; 

 

G.  Data la care va fi demarată Procedura de Eliberare a autorizațiilor taxi:  24.05.2022;  

 

H. Criteriile de departajare și punctajele care se acordă: conform Hotărârii de Consiliu 

Local nr. 305/2013, a Hotărârii de Consiliu Local nr. 403/2013, a Hotărârii de Consiliu Local 

nr. 130/2015, a Hotărârii de Consiliu Local nr. 336/2016, a  Hotărârii de Consiliu Local nr. 

114/2014, a Hotărârii de Consiliu Local nr.  301/26.09.2019 și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 

20/28.01.2021;  

a) Vechimea autovehiculului de la data fabricației (se va considera an calendaristic): 

- până la 1 an  vechime   - 10 puncte; 

- până în 2 ani vechime -    8 puncte; 

- până în 3 ani  vechime -   6 puncte; 

- până în 4 ani vechime -    4 puncte; 

- până în 5 ani vechime   -  0 puncte; 

b) Clasificarea autovehiculului, conform normelor de poluare Euro: 

-  motor electric                                    - 50 puncte; 

-  motorizare hydrogen (FCV)              -  50 puncte; 

-  motorizare hybrid                              - 30 puncte; 

-  motor cu propulsie pe gaz                  - 25 puncte; 

-  motorizare E6                                    - 20 puncte; 

-  motorizare E5                                    - 15 puncte; 

-  motorizare E4                                    - 10 puncte; 

c) Volumul portbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat:         

- Volumul interior: -   clasa mare peste 501 dmc – 8 puncte; 

                         -   clasa medie de la 371 dmc - până la 500 dmc – 5 puncte; 

                          -  clasa mică până la 370 dmc  -  3 puncte; 

- Aer condiționat:    -  5 puncte; 



 

d) Vechimea în ani de când transportatorul desfășoară autorizat activitate de transport: 

- peste 5 ani       - 5 puncte; 

- între 4 și 5 ani – 4 puncte; 

- între 3 și 4 ani – 3 puncte; 

- între 2 și 3 ani – 2 puncte; 

- între 1 și 2 ani – 1 punct; 

- până la 1 an     -  0 puncte; 

e) Gradul de protecție al pasagerilor: 

- peste 6 airbaguri        - 8 puncte; 

- între 4 și 6 airbaguri  - 6 puncte; 

- între 2 și 3 airbaguri  - 4 puncte; 

- 1 airbag                     - 1 punct; 

f) Forma de deținere a vehiculelor: 

- proprietate – 2 puncte; 

- leasing        - 1 punct;  

g) Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi 

lucrătoare:       

- activitate de peste 8 ore pe zi        – 4 puncte; 

- activitate de minimum 8 ore pe zi – 2 puncte; 

h) Dotări suplimentare ale vehiculului: 

- adaptarea pentru transportul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant…                                                                                                   

……………………………………………………………………   50 puncte; 

-   dispozitiv GPS monitorizare…………………………….……… 7 puncte; 

-  perete despărțitor între conducătorul auto și clienți  …….……… 5 puncte;                

-  dispozitiv de plată prin intermediul cardului…….…………….... 5 puncte; 

-  dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client……... 3 puncte; 

 

 

I. Modalitatea de depunere și prezentare a documentației: 

                   

-  documentele menționate la punctul E  se depun într-un plic netransparent și închis 

corespunzător,  până la data și  ora precizată în anunțul publicitar; 

 -   plicul trebuie să fie marcat cu denumirea (numele), adresa transportatorului autorizat și inscriptia  

„Participant  la procedura de atribuire autorizații taxi”. 

 

NOTĂ :  -  Transportatorii autorizați din Lista menționată la punctul D și D’, interesați să 

participe la Procedura de Atribuire Autorizțtii Taxi, pot oțtine relțtii suplimentare, precum și 

formulare tip, la sediul Municipiului Piatra Neamț- Primăria,  Direcția Patrimoniu;  

      - Lipsa, declarația falsă sau neîndeplinirea condițiilor de valabilitate ale 

documentelor menționate mai sus atrage excluderea din procedura de atribuire.              

              

 

 

                                             

 
 


