
 

Proces-verbal 

 

Comisia specială pentru  încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată 

a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere, numită prin 

Dispoziția primarului Municipiului Roman nr.262 din 16.03.2021, formată din: 

- Roxana Dumitrița Lohan – consilier local, 

- Gheorghe Ovidiu Mărtici – consilier local, 

- Valeriu C. Vartolaș - Șef Serviciul autorizări comercial, transport – 

președinte, 

- Adriana Constanta Diaconu – inspector de specialitate Serviciul autorizări 

comercial, transport – secretar, 

- Corina Ionela Popa – Șef Birou juridic contencios – membru. 

s-a întrunit astăzi 16.12.2021 ora 12:00 , la sediul Primăriei Municipiului Roman și a 

analizat dosarele de participare depuse la procedura de atribuire a unui număr de 36 

autorizații pentru transport de persoane în regim de taxi, după cum urmează:   

1. MOROȘANU A. IONEL Î.I. – data depunerii 19.10.2021, 

2.  S.C. MELISSA ALIN EXPRESS S.R.L. – data depunerii 13.12.2021. 

Anunțul privind atribuirea autorizațiilor libere a fost publicat pe site-ul instituției 

în data de 13.10.2021, ora 14. 

 În urma deschiderii plicurilor sigilate ce conțin dosarele de participare la 

atribuire, membrii comisiei au procedat la verificarea documentelor depuse, aplicarea 

criteriilor de departajare și stabilirea punctajelor totale pentru fiecare transportator în 

parte. 

Analizând înscrisurile depuse de participanți, membrii comisiei au  

constatat următoarele: 

 

1. MOROȘANU A. IONEL Î.I. - dosar nr.78616 / 19.10.2021, 

 

❖ a depus următoarele: 

a) cerere participare la procedura de atribuire a unei autorizații taxi; 

b) declarație că deține autovehicul; 

c) declarație că deține autorizație de transport valabilă; 

d) copie și original autorizație de transport; 

e) certificat de înmatriculare auto NT 04 MGI; 

f) carte de identitate auto NT 04 MGI; 

g) certificat de agreare seria NTTM nr.5826; 

h) buletin de verificare metrologică seria 0096342 pentru taximetru 

i) certificat profesional pentru conducătorul auto care efectuează transport rutier ăn 

regim de taxi, 

j) certificat de competență profesională a managerului de transport în regim de taxi și 

închiriere. 

 

❖ în urma aplicării criteriilor de departajare a obținut 66 puncte, după cum  



urmează: 

               - vechime auto – 6 puncte, 

               - norma poluare Euro – 6 puncte, 

               - vechime în taximetrie – 1 punct, 

               - parc auto deținut – 10 puncte, 

               - capacitate cilindrică – 8 puncte, 

               - volum util portbagaj – 10 puncte, 

               - dotare instalație aer condiționat – 10 puncte, 

               - dotări suplimentare – 0 puncte, 

               - grad protecție pasageri – 5 puncte, 

               - posibilitate asigurare prezență reală a auto – 10 puncte.      

 

 

2. S.C. MELISSA ALIN EXPRESS S.R.L. – dosar nr. 95624 / 13.12.2021, 

 

❖ a depus următoarele: 

a) cerere participare la procedura de atribuire a unei autorizații taxi; 

b) declarație că deține autovehicul; 

c) declarație că deține autorizație de transport valabilă, 

d) copie autorizație de transport; 

d) certificat de înmatriculare auto NT 09 VNS, 

e) carte de identitate auto NT 09 VNS,  

d) certificat de agreare seria BCTM, nr. 9775, 

e) certificat de inspecție tehnică periodică. 

 

❖ în urma aplicării criteriilor de departajare a obținut 65 puncte, după cum 

 urmează:- vechime auto – 4 puncte, 

               - norma poluare Euro – 6 puncte, 

               - vechime în taximetrie – 2 punct, 

               - parc auto deținut – 10 puncte, 

               - capacitate cilindrică – 8 puncte, 

               - volum util portbagaj – 10 puncte, 

               - dotare instalație aer condiționat – 10 puncte, 

               - dotări suplimentare – 0 puncte, 

               - grad protecție pasageri – 5 puncte, 

               - posibilitate asigurare prezență reală a auto – 10 puncte.      

 

 Concluziile comisiei: 

  

Lista provizorie cu transportatorii autorizați care au fost admiși să  

intre în etapa finala de atribuire a autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi, 

în ordine descrescătoare a punctajului total și a capacitații cilindrice a autovehiculului 

(ca și criteriu de departajare) este următoarea: 

 

1. MOROȘANU A.IONEL I.I. – 66 puncte  

 

2. S.C. MELISSA ALIN EXPRESS S.R.L. – 65 puncte 



 

 Lista finală va fi afișată la sediul Primăriei Municipiului Roman, prin grija 

secretarului de comisie, până pe data de 23.12.2021. 

 

Comisia: 

Roxana Dumitrița Lohan – consilier local, 

 

Gheorghe Ovidiu Mărtici – consilier local, 

 

Valeriu C. Vartolaș - președinte, 

 

Adriana Constanta Diaconu – secretar, 

 

Corina Ionela Popa – membru. 
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ANEXĂ - Lista cu transportatorii autorizați în regim 

de taxi admiși să participe în etapa finala de atribuire a 

autorizațiilor taxi 
(fără înscriere în lista de așteptare) 

 

1. MOROȘANU A. IONEL I.I. - auto NT 04 MGI – 66 puncte 

 

2. S.C. MELISSA ALIN EXPRESS S.R.L.auto NT 09 VNS – 65 puncte 

 

 

 

Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării. 

 

          

               Comisia: 

Roxana Dumitrița Lohan – consilier local, 

 

Gheorghe Ovidiu Mărtici – consilier local, 

 

Valeriu C. Vartolaș - președinte, 

 

Adriana Constanta Diaconu – secretar, 

 

Corina Ionela Popa – membru. 

 

 
 

Afișat astăzi, 17.12.2021, ora 13.                                       


