
ANUNT PUBLIC,
privind PROCEDURA DE ATRIBUIRE A AUTORIZATIILOR TAXI,

conform prevederilor art. I din legea nr. 68/2008 de aprobare a Ordonantei de Urgenta nr. 153/2007

si art. IX alin. (1) si alin. (2) din legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003

privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere

1) Numarul autorizatiilor taxi, în ordinea numarului detinut si care vor fi atribuite

38 autorizatii taxi si sunt prezentate în lista nr. 1 anexata.

2) Data limita pâna la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la

procedura - 30.04.2008

3) Solicitantii îndreptatiti, conform prevederilor le2;ii nr. 68/2008 de aprobare a OG nr.

158/2007 sa participe la procedura de atribuire sunt prezentati în lista nr. 2 anexata

4) Documentele care trebuie depuse :

a) cererea transportatorului de pmiicipare la procedura de atribuire, însotita de declaratia pe

propria raspundere ca va depune documentatia completa în vederea obtinerii autorizatiei de

transport valabila, în termen de 30 de zile de la data atribuirii, dar nu mai târziu de data de

09.06.2008. În cerere se va mentiona numarul de autorizatie care a fost detinut pentru autoturismul taxi si

numarul curent din lista nr. 2.

b) dovada îndeplinirii conditiei de capacitate profesionala - copie de pe atestatul profesional,

valabil, al taximetristului;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului detinut în proprietate, inclusiv copie

de pe anexa cu inspectia tehnica periodica - ITP valabila;

d) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi;

e) copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului respectiv, utilizat pentru transportul în

regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român conform Ordinului Ministerului

Transporturilor nr. 3 din 7 ianuarie 2008 pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a

conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de

închiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport în regim de taxi (Monitorul Oficial nr. 34

din 16 ianuarie 2008);

f) copie conform cu originalul dupa contractul de munca - valabil la data de 06.08.2007, însotit de

o adeverinta tip emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti care atesta valabilitatea contractului

de munca, numele angajatorului, perioada cât a fost angajat neîntrerupt al societatii comerciale si daca s

au platit pentru angajat, obligatiile catre stat.

g) copie conform cu originalul dupa contractul de închiriere - valabil la data de 06.08.2007, însotit

de o adeverinta tip sau decizia de impunere, emise de Administratia Financiara de sector care atesta ca

proprietarul/solicitantul si-a achitat, pâna la data de 31.12.2007, impozitul pe venitul din chirii, datorat

pentru perioada în care autoturismul a fost închiriat societatii comerciale detinatoare a autorizatiei taxi;

5) Data anuntarii rezultatului atribuirii autorizatiilor taxi - 09.05.2008.

6) Data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiilor taxi - 12.05.2008.

7) Criteriile de departajare si punctajele care se acorda: conform prevederilor art. 14"'2 alin

(6) din legea nr. 265/2007 si a Regulamentului-cadru de organizare si executarea serviciului public de

transport local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucuresti.


