CERERE
Pentru atribuirea autorizaţiei taxi şi obţinerea autorizaţiei
de transport persoane în regim taxi
(Cf. art. VIII alin. (5) din Legea nr. 265/2007 şi art. 43 din Ord.
MIRA nr. 356/2007 – RĂMASE NESCHIMBATE
de societăţile comerciale deţinătoare de parc închiriat)

Transportatorul (P.F.A. / A.F.) …………………………………………………………………………………….……
Cu sediul/domiciliul în : …………………………………………. Str. …………………………………………………
Nr. ……… bloc ………. Scara ……… etaj …….. ap ……… sector …………. Cod poştal ………………………
Telefon fix ………………………… Mobil …..………………………………………. Fax ………………………….
e-mail …………………………… web site …..………………………… CNP …………………………………………
Nr. Reg Comerţului ….. / ……. /………….. Nr. aut. Legea nr. 300/2004 …………… elib. la data …………..…
Nr. atestat profesional taximetrist …………….… eliberat la data ………………………..
Loc de parcare ( adresa, suprafaţa ) ……………………………………………………………………………………

Domnule Director,
Subsemnatul ……………………………………………………………………….…………………… în conformitate
cu prevederile Legii nr. 265/2007, a normelor de aplicare şi a hotărârilor autorităţii administraţiei publice
locale, vă rog să dispuneţi atribuirea autorizaţiei taxi şi eliberarea autorizaţiei de transport persoane în regim
de taxi.
Declar pe propria răspundere că mă angajez, ca până la data de 31.12.2007 să prezint toate
documentele legale impuse de lege.

Am luat la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din OMIRA nr. 356/2007
“Dacă documentele enumerate la alin. (2) nu sunt depuse în termenul prevãzut, autorizaţia
taxi se retrage”.
Data
……………………………………….
Semnătura transportatorului

Ştampila

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE
Nr.

Denumirea actului

Ordine
a)
1.

copie de pe autorizaţia de transport emisã de autoritatea de autorizare
copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator,
eliberate de registrul comerţului

2.

copie de pe atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanei fizice

3.

avizul medico-psihologic al taximetristului, în cazul persoanei fizice

4.

cazierul fiscal al transportatorului, dacã acesta are calitatea de operator
economic în activitate
declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului, dacã acesta a mai

5.

executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor
când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora
declaraţie pe propria rãspundere a transportatorului cã poate asigura spaţiul

6.

de parcare pentru autovehiculul cu care va executa serviciul respectiv, spaţiu
deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toatã durata
contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport respectiv

b)

copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului

c)

copie de pe cartea de identitate a autovehiculului

d)

copie de pe certificatul de agreare a autovehiculului

e)

documentul privind fiscalizarea memoriei electronice a aparatului de taxat

f)

copie de pe contractul încheiat cu un dispecerat taxi

Data eliberării şi
Nr. file

