
CERERE
de participare la procedura de atribuirea autorizatiei taxi si obtinerea

autorizatiei de transport persoane În regim taxi
(ef. art. I din Le~ea nr. 68/2008 si art. IX alin. (1) si alin. (2) din !-eQea nr.

265/2007 - RAMASE NEATRIBUITE SI PRESCHIMBATE PANA LA
31.03.2008 de societatile comerciale detinatoare de parc Închiriat)

Transportatorul .

Cu sediul/domiciliul În BUCURESTI, Str. .

Nr bloc Scara etaj ap sector Cod postal .

Telefon fix Mobil Fax .

e-mail web site CNP .

Nr. Reg. Comertului / / Nr. auL Legea nr. 300/2004 elib. Ia data .

Nr. atestat profesional taximetrist eliberat la data .

Loc de parcare ( adresa, suprafata) .

Nr. crt. din lista nr. 2 Nr. autorizatietaxi detinuta cf. lista nr. 2 .

Marca/tipauto Nr.Înmatric An fabricatie .

DomnuleDirector,

Subsemnatul În conformitate

cu prevederile art. I din Legea nr. 68/2008 si art. IX alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 265/2007, a

normelor de aplicare si a hotarârilor autoritatii administratiei publice locale, va rog sa dispune~ atribuirea

autorizatiei taxi si eliberarea autorizatiei de transport persoane În regim de taxi.

Declar pe propria raspundere ca ma angajez sa prezint, În termen de 30 de zile de la data

atribuirii, dar nu mai târziu de data de 09.06.2008, toate documentele legale impuse de lege În

vedereaobtinerii autorizatiei de transport.

Am luat la cunostinta ca În conformitate cu prevederile art. IX alin. (3) din Legea nr. 68/200B

"Autorizatiile taxi ramase neatribuite si preschimbate, În urma aplicarii prevederilor alin. (1),

dupa 30 aprilie 2008 vor fi retrase."

Data

Semnaturatransportatorului Stampila



OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE

Nr.
Data eliberarii si

Denumirea actuluiOrdine
Nr. file

1.
copie de pe atestatul profesional, valabil, al taximetristului;

copie

depecertificatulde Înmatriculare aautovehicululuidetinut În
2.

proprietate, inclusiv copie de pe anexa cu inspectia tehnica periodica - ITP
valabila;

3.
copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utiiizat ca taxi;

copie de pe certificatul de agreare a autovebiculului respectiv, utilizat pentru'

I

transportul În regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 3 din 7 ianuarie4.

2008
pentruaprobareaNormelorprivindatestareaprofesionalaa

conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane În regim de taxisau transport În regim de Închiriere si agrearea autovehiculelor careefectueaza transport În regim de taxi (Monitorul Oficial nr. 34 din 16 ianuarie2008);copie de pe contractul de munca - valabil la data de 06.08.2007, Însotit de oadeverinta tip emisa de Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti care
I

5.

atesta valabilitatea contractului de munca, numele angajatorului, perioada cât

a fost angajat neîntrerupt al societatii comerciale si daca s-au platit pentruangajat, obligatiile catre stat.copie de pe contractul de Închiriere - valabil la data de 06.08.2007, Însotit de I
o adeverinta tip sau decizia de impunere, emise de Administratia Financiara de sector care atesta ca proprietarul/solicitantul si-a achitat, pâna la data de

6. 31.12.2007, impozitul pe venitul din chirii, datorat pentru perioada În care
autoturismul a fost Închiriat societatii comerciale detinatoare a autorizatieitaxi;

Toate copiile se vor semna de catre solicitant cu mentiunea "conform cu originalul".


