
 
 
 
 
 
 
 

          Către, 

Centrului Naţional de Management pentru Societatea Informaţională 

 - Str. Italiană, nr. 22, sect. 2, Bucureşti, cod poştal 020976 - 
 

Prin prezenta vă comunicăm că prin adresa nr. 305/19.01.2010 v-am transmis propunerea de a 
susţine o nouă procedură de licitaţie pentru data 18.02.2010 la care am ataşat şi calendarul 
corespunzător. Din convorbirea telefonică, precum şi din e-mail-ul primit, am fost înştiinţaţi că din motive 
de natură logistică nu se poate susţine şedinţa de atribuire propusă de către instituţia noastră. 

În conformitate cu art. 21, alin. 1, lit. c) din Ordinul M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 824/2007 "după intrarea în vigoare a programelor de transport judeţene, se va organiza trimestrial câte 
o şedinţă de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport rămase nesolicitate sau 
neatribuite". 

 Urmare prezentei situaţii vă solicităm introducerea în etapa de atribuire electronică a traseelor din 
Programul de transport judeţean de persoane valabil pentru perioada 2008 – 2011, în judeţul Vaslui. 

 
Cod traseu Denumire traseu Observaţii 

026 Vaslui - Secuia Cerere de renunţare 
S.C. BENAVI S.R.L. 

033 Vaslui – Floreşti  Cerere de renunţare 
S.C. ELICOM TRANS S.R.L. 

045 Negreşti – Vovrieşti Cerere de renunţare 
S.C. ELICOM TRANS S.R.L. 

060 Copăceana – Murgeni Retragere licenţă 
S.C. ROMDAN TRANS S.R.L. 

083 Bârlad – Coroieşti  Cerere de renunţare 
S.C. ELICOM TRANS S.R.L. 

 

Calendarul propus spre aprobarea dumneavoastră este: 
1. 01.03.2010 – afişarea traseelor din programul de transport judeţean; 
2. 02.03.2010 – corectarea şi modificarea datelor incluse în aplicaţie; 
3. 03.03. – 08.03.2010 – perioada de depunere a solicitărilor în format electronic (intervalul orar în 

care se vor depune opţiunile este între orele 09°° - 16°°); 
4. 09.03 – 18.03.2010 – perioada de 10 zile până la şedinţa de atribuire; 
5. 19.03.2010 – data şedinţei de atribuire.   
 
Pentru detalii suplimentare necesare obţinerii certificatului digital şi înscrierii la licitaţia electronică vă 

rugăm să consultaţi site-ul www.autorizatiiauto.ro  
  

Cu stimă, 

 

PREŞEDINTE, 

Vasile Mihalachi 
AG/AG 
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