COMUNICAT
În atenția operatorilor de transport desemnați câștigători în
cadrul ședinței de atribuire electronică din data de 18.12.2013
pentru programul județen de transport prin curse regulate pentru
perioada 2014-2019
Pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport
public judeţean prin curse regulate, operatorii de transport desemnaţi câştigători
în urma atribuirii electronice din data de 18.12.2013, de către C.N.M.S.I.
Bucureşti, vor prezenta următoarele documente :
1.Cerere privind atribuirea gestiunii pentru executarea serviciului de transport de
persoane prin curse regulate ;
2.Certificat de competenţă profesională pentru persoana desemnată, cât şi pentru
conducătorii auto angajaţi ai societăţii, conform prevederilor O.G.nr.27/2011,
privind transporturile rutiere ;
3.Contractul încheiat cu deţinătorii de autogară (pentru punctele de îmbarcaredebarcare) , unde este cazul ;
4. Copii xerox după licenţa comunitară ;
5.Copii xerox după copia conformă a licenţei comunitare pentru fiecare
autovehicul titular;
6.Copii xerox după certificatul de clasificare care atestă categoria
autovehiculului
7.Copii xerox după certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor declarate
cîştigătoare la şedinţele de atribuire electronică a traseelor judeţene;
8.Copie xerox după asigurarea de răspundere civilă de bunuri şi persoane;
9.Copie Contract de leasing pentru maşinile aflate în leasing;
10.Copie cartea de identitate a autovehiculelor declarate câştigătoare;
11. Copii xerox după licenţa de traseu și caietul de sarcini aferent licenței
respective;
12.Copie certificată de pe certificatul de înregistrare al societății;
13. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai
vechi de 30 de zile, în original sau în copie legalizată;
Operatorii vor prezenta documentele solicitate în dosare cu șină, separate
pentru fiecare traseu câștigat la licitație (dosarul va conține obligatoriu
cerere privind atribuirea gestiunii pentru executarea serviciului de
transport de persoane prin curse regulate) împreună cu un biblioraft gros
de 5,5 cm, până la data de 10.01.2014.

CERERE
privind atribuirea gestiunii pentru executarea
serviciului de transport judeţean de persoane prin curse regulate

Subsemnatul ..............................................................................administrator la
…………………………………………….S.R.L., cu sediul în
localitatea………………...................................str.................................................
nr.........bl............sc.........ap........Cod fiscal...........................................................,
Cont bancar…………………………………….deschis la………………………
........................................................................., în calitate de câştigător al şedinţei
de atribuire electronică din data de 18.12.2013, având licenţa de transport
seria…………….nr…………………., solicit atribuirea gestiunii serviciului de
transport public județean prin curse regulate, pentru următorul traseu :
…………………………………………………………………………………….

Anexez următoarele documente:
1.Certificat de competenţă profesională pentru persoana desemnată, cât şi pentru
conducătorii auto angajaţi ai societăţii, conform prevederilor O.G.nr.27/2011,
privind transporturile rutiere;
2.Contractul încheiat cu deţinătorii de autogară (pentru punctele de îmbarcaredebarcare) , unde este cazul ;
3. Copii xerox după licenţa comunitară ;
4.Copii xerox după copia conformă a licenţei comunitare pentru fiecare
autovehicul titular;
5.Copii xerox după certificatul de clasificare care atestă categoria
autovehiculului
6.Copii xerox după certificatele de înmatriculare ale autovehiculelor declarate
cîştigătoare la şedinţele de atribuire electronică a traseelor judeţene;
7.Copie xerox după asigurarea de răspundere civilă de bunuri şi persoane;
8.Copie Contract de leasing pentru maşinile aflate în leasing;
9.Copie cartea de identitate a autovehiculelor declarate câştigătoare;
10. Copii xerox după licenţa de traseu și caietul de sarcini aferent licenței
respective;
11.Copie certificată de pe certificatul de înregistrare al societății;
12. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, nu mai
vechi de 30 de zile, în original sau în copie legalizată;

ADMINISTRATOR,
Numele şi prenumele
Ştampila societate

