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CON DIŢ II   DE  REST ITU I RE
a garanţiei de 5% din valoarea autoturismului ce urmează să fie achiziţionat,

depusă pentru participarea la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi

În conformitate cu prevederile LEGII nr.38 din 20 ianuarie 2003 actualizată, privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi cu prevederile ORDINULUI
nr.356 din 29 noiembrie 2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,
garanţia de 5% din valoarea autoturismului cu care transportatorul participă la procedura de
atribuire autorizaţii taxi, autoturism pe care acesta se angajează să-l achiziţioneze în termen de 6
luni, se restituie în următoarele situaţii:

1. Situaţia în care transportatorul participă la atribuire pentru un număr de autorizaţii,
dar în urma analizării tuturor ofertelor depuse respectiv a analizării tuturor contestaţiilor, nu
este declarat câştigător pentru niciuna dintre autorizaţiile solicitate. În această situaţie, după
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, transportatorul va completa şi va depune o
cerere (tip), urmând să i se restituie integral suma depusă cu titlu de garanţie de participare de
5%.

2. Situaţia în care transportatorul participă la atribuire pentru un număr de autorizaţii,
dar în urma analizării tuturor ofertelor depuse respectiv a analizării tuturor contestaţiilor,
este declarat câştigător doar pentru o parte din autorizaţiile solicitate. În această situaţie, după
expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, transportatorul va completa şi va depune o
cerere (tip), urmând să i se restituie parţial suma depusă cu titlu de garanţie de participare,
respectiv suma ce reprezintă garanţia de 5% raportată la valorile autoturismelor cu care NU s-a
câştigat nici o autorizaţie. Restul rămas se va restitui fracţionat pe măsură ce transportatorul
achiziţionează  fiecare autoturism din cele care au câştigat autorizaţii şi depune documentele
necesare autorizării acestuia. Conform legii, dacă în termen de 6 luni transportatorul nu
achiziţionează autoturismul câştigător cu dotarea minimă declarată, respectiv nu depune
documentele pentru autorizarea acestuia, garanţia de 5% corespunzătoare NU SE MAI
RESTITUIE.

3. Situaţia în care transportatorul participă la atribuire pentru un număr de autorizaţii,
iar în urma analizării tuturor ofertelor depuse respectiv a analizării tuturor contestaţiilor,
este declarat câştigător pentru toate autorizaţiile solicitate. În această situaţie, transportatorul
va completa şi va depune cereri (tip) de plăţi parţiale, urmând să i se restituie suma depusă  pe
măsură ce achiziţionează şi depune documentaţia de autorizare a fiecărui autoturism câştigător.
Conform legii, dacă în termen de 6 luni transportatorul nu achiziţionează autoturismul câştigător
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cu dotarea minimă declarată, respectiv nu depune documentele pentru autorizarea acestuia,
garanţia de 5% corespunzătoare NU SE MAI RESTITUIE.

Sumele pentru care s-a depus cererea de restituire şi îndeplinesc condiţiile legale de
restituire, vor fi depuse în contul transportatorului specificat în cerere sau vor putea fi ridicate în
numerar de la casieria Primăriei Municipiului Ploieşti (camera 307).

Director,
Nan Nicolae

Şef serviciu,
Preda Alexandru



Transportatorul autorizat
________________________________________________

Cod fiscal _______________________________________

Adresă sediu_____________________________________

________________________________________________

Telefon contact _________________________

Înregistrat la registratura
Primăriei Municipiului Ploieşti

Nr.__________ / _________________

Către:
DIRECŢIA  MOBILITATE  ŞI  TRAFIC  URBAN

Serviciul Autorizare Transport Public Local

Prin prezenta vă rugăm să ne eliberaţi suma de ______________ lei, depusă cu titlu de
Garanţie de 5% din valoarea autovehiculului pentru participarea la procedura de atribuire a
autorizaţiilor taxi (conform Legii nr.38/2003 actualizată), achitată cu chitanţa / ordinul de plată
nr.__________ din ______________, pe care o anexez în copie, deoarece* :

□ Am fost declarat necâştigător la procedura de atribuire

□ Am achiziţionat autoturismul şi am depus documentele pentru eliberarea autorizaţiei taxi

Vă rugăm să ne viraţi suma de mai sus:

□ în contul ____________________________________________

deschis la ______________________________________

□ la casieria Primăriei Municipiului Ploieşti (camera 307)

Vă mulţumesc.

REZOLUŢIE
  Se poate debloca suma de _______________ lei,
deoarece îndeplineşte condiţiile legale de restituire a
garanţiei, respectiv* :

□ A fost declarat necâştigător la procedura de atribuire

□ A achiziţionat autoturismul şi a depus actele pentru
eliberarea autorizaţiei taxi

Director,
Nicolae Nan

Şef serviciu,
Alexandru Preda

Semnătură administrator,
__________________
(şi ştampilă, după caz)

*Se bifează ce corespunde şi se taie cu o linie ce nu corespunde
(model de cerere pentru restituirea integrală a garanţ iei de 5%)



Transportatorul autorizat
________________________________________________

Cod fiscal _______________________________________

Adresă sediu_____________________________________

________________________________________________

Telefon contact _________________________

Înregistrat la registratura
Primăriei Municipiului Ploieşti

Nr.__________ / _________________

Către:
DIRECŢIA  MOBILITATE  ŞI  TRAFIC  URBAN

Serviciul Autorizare Transport Public Local

Prin prezenta vă rugăm să ne eliberaţi suma de ______________ lei, ca plată parţială din
suma totală de ______________ lei, depusă cu titlu de Garanţie de 5% din valoarea
autovehiculului pentru participarea la procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi (conform Legii
nr.38/2003 actualizată), achitată cu chitanţa / ordinul de plată) nr.__________ din
______________, pe care o anexez în copie, deoarece participând la procedura de atribuire
pentru un număr de ____ autorizaţii taxi* :

□ Am fost declarat necâştigător pentru un număr de ____ autorizaţii taxi

□ Am achiziţionat autoturismele şi am depus documentele pentru eliberarea autorizaţiilor taxi

Vă rugăm să ne viraţi suma de mai sus:

□ în contul ____________________________________________

                  deschis la ________________________________________

□ la casieria Primăriei Municipiului Ploieşti (camera 307)

Menţionez că mi s-a mai eliberat ca plată parţială suma de ______________ lei, în urma
cererii mele nr.___________ din _______________.

Vă mulţumesc.

REZOLUŢIE
  Se poate debloca suma de _______________ lei,
deoarece îndeplineşte condiţiile legale de restituire a
garanţiei, respectiv* :

□ A fost declarat necâştigător pentru ____ autorizaţii TAXI

□ A achiziţionat autoturismele şi a depus actele pentru eliberarea
autorizaţiilor taxi.

□ I s-a mai restituit ca plată parţială suma de ______________ lei.
Director,

Nicolae Nan
Şef serviciu,

Alexandru Preda

Semnătură administrator,
__________________
(şi ştampilă, după caz)

*Se bifează  ce corespunde şi  se taie cu o linie ce nu corespunde
(model de cerere pentru restituirea parţială a garanţ iei de 5%)


