
ANUNŢ 

privind atribuirea 

autorizaţiilor taxi pe raza municipiului Lupeni 

 

Primăria municipiului Lupeni aduce la cunoştinţa celor interesaţi 

de a desfăşura activitatea de transport în regim de taxi  în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, 

existența a unui număr de 21 autorizaţii taxi persoane, respectiv 6 

autorizaţii taxi marfă după cum urmează:  nr.40 ÷ 60, nr. 1 ÷ 6. 

Autorizaţia taxi se va atribui pentru prima dată pentru o perioadă 

de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de 

la data fabricaţiei şi sunt deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu 

titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing. 

Criteriile de departajare sunt următoarele : 

a) vechimea autovehiculului, 

b) norma de poluare, 

c) volumul util al portbagajului, 

d) tipul instalaţiei de climatizare,  

e) numărul elementelor de protecţie (airbag-uri), 

f) echiparea cu ABS, 

g) vechimea transportatorului în activitatea de transport în 

regim de taxi, 

h) prezenţa autovehiculului în activitate, 

i) modul de deţinere a autovehiculului, 

j) posibilitatea achitării contravalorii transportului, 

k) sistem de monitorizare GPS. 

Documentele necesare în vederea eliberării autorizaţiilor taxi în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim 

de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare şi 

a Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de 

transport în regim de închiriere pe raza municipiului Lupeni,  aprobat prin 

H.C.L. nr. 107/2008 privind aprobarea reglementării transportului public 



de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificată 

şi completată prin H.C.L. nr. 125/2008, sunt următoarele: 

A. cerere de participare la procedura de atribuire; 

B. declaraţia pe propria răspundere că deţine autorizaţie de transport 

valabilă 

C. declaraţia 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 îndeplineşte fiecare pentru obţinerea punctajelor; 

D. scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoarea facturii proforme 

pentru fiecare autovehicul ce urmează a fi achiziţionat, în cazul în care 

transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele necesare la data 

depunerii declaraţiei prevăzute la lit. B ). 

a) Copie a autorizaţiei de transport. 

b) Copie a 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; 

c) Copie a certificatul de agreare emis de Regia Autonomă Registrul 

Auto Român, numai pentru autovehiculul utilizat în regim de taxi. 

d) declaraţie pe propria răspundere privind modalitatea prin care 

transportatorul autorizat poate asigura dispecerizarea (telefon 

mobil, contract încheiat cu un dispecerat taxi sau dispecerat taxi- 

având autorizaţie de dispecerat); 

e) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 

1. copia de pe certificatul de competenţă profesională a per-

soanei desemnate, definită în OUG. nr. 109/2005 cu toate 

modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană ju-

ridică sau asociaţie familială. 

2. copia de pe atestatul profesional al taximetristului care este 

transportator persoană fizică autorizată. 

f) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 

1. 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 de tâlhărie, 

crime şi viol 

2. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată 

aste aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa 

circulaţiei, obţinut în condiţiile OUG nr. 109/2005 cu toate 

modificările şi completările ulterioare. În cazul transporta-

torului autorizat persoană fizică, avizul medico-psihologic 

valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi 

persoana desemnată. 

3. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator 

economic. 

Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 

15 zile a dovezii de fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 

zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu se prezintă dovada fiscalizării 

aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, urmând a fi supusă unei noi 

proceduri de atribuire. 

Atribuirea autorizaţiei taxi sau a copiei conforme se anulează şi nu 

se mai eliberează în următoarele cazuri: 

a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe 

proprie răspundere nu corespund realităţii; 

b) în termen de maximum 6 luni de la atribuire, transportatorul 

autorizat nu a putut prezenta documentele autovehiculului pentru care a 

solicitat atribuirea. 

 

Pentru mai multe relaţii vă puteţi adresa Biroului de 

transport public local din cadrul Primăriei municipiului Lupeni. 


