PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
CÂMPULUNG
Autoritatea de autorizare –
Compartimentul de
Transport Public Local

- SOCIETĂŢI COMERCIALE -

Nr.

CERERE

................

pentru verificarea valabilităţii documentelor PRESCHIMBAREA
autorizaţiilor taxi Nr: _______________ şi vizarea autorizaţiei de

Data

transport persoane în regim taxi NR. _____________

................

(Cf. Legii nr. 38/2003 modificată şi completată)

Transportatorul (Soc.Com.) ………………………………………………………………………………………….…….
Cu sediul în : …………………………………………. Str. ………………………………………………………………..
Nr. ……… bloc ………. Scara ……… etaj …….. ap ……… sector …………. Cod poştal ………………………….
Tel. fix ………………………… tel. mobil …..………………………………………. Fax ………………………............
e-mail ……………………….….…………………………………..… web site ………..…………………………………
Cod fiscal / C.U.I. ……………..……………………………… Nr. Reg. Comerţului J …...… /…………..…/…………
Cont ………………………..……………………………………….. Banca ………………………………………………
Loc de parcare ( adresă, suprafaţă, dotări, etc. ) …………………………………………………………………….…
…………………………………………………………….……………………………………………………………………
Domnule Primar,
Subsemnatul ………………………………………………………………………. Manager de transport persoane în
regim de taxi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 modificată şi completată, a normelor de aplicare şi a
hotărârilor autorităţii administraţiei publice locale, vă rog să dispuneţi :
- PRESCHIMBAREA unui nr. de ……..….. (………….) autorizaţii taxi (vezi tabel anexat);
- VIZAREA autorizaţiei de transport nr…………
Mă angajez să prezint documentele solicitate, în original, la cererea autorităţii de autorizare.
Întocmită într-un exemplar, cunoscând că declaraţiile inexacte sau datele eronate sunt pedepsite conform legii.
Data
……………………………………….
Semnătura transportatorului autorizat

Ştampila

OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU ÎNREGISTRARE
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumirea actului

Data
eliberării

Autorizaţia transport nr. ___________, valabilă - în original, emisă de Primăria
Municipiului Câmpulung
Copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator, eliberate
de registrul comerţului
ACTE MANAGER DE TRANSPORT IN REGIM DE TAXI
- copie a certificatului de competenţă profesională
- cazierul judiciar
- avizul medico-psihologic
Cazierul fiscal al transportatorului
Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, dacă acesta a mai executat servicii
de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a
executa şi a motivului acestora
AUTORIZAŢIA TAXI VALABILĂ emisă de Primăria Municipiului Câmpulung
Copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor (inclusiv
anexa cu ITP taxi valabil)
Copie de pe cartea de identitate a autovehiculului/elor deţinut/e în proprietate sau în baza
unui contract de leasing (inclusiv acordul firmei de leasing necesar pentru desfăşurarea
activitatea de taxi)
Copie a certificatului de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român
Dovada că memoria electronică a aparatului de taxat este fiscalizată pe deţinătorul legal
al autorizaţiei taxi
Dovada că taxiul respectiv este arondat unui dispecerat, care constă în copia autorizaţiei
dispeceratului propriu sau că este sub contract cu un dispecerat. (Dovada deservirii de
către un operator dispecer taxi)
Asigurare călători şi bagajele acestora; Asigurare de răspundere civilă auto
Buletin verificare metrologică
Contracte individuale de muncă cu numărul din REVISAL pentru şoferii angajaţi
Certificat de atestare profesională a conducătorului auto, Permis de conducere, Act de
identitate, Cazier judiciar
Viza Serviciului Impozite şi Taxe al Primăriei Câmpulung

Notă:
- Toate copiile xerox se vor data, semna şi ştampila de transportator, cu menţiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”;
- Conform art. 44 alin.(3) din Ordinul MIRA nr. 356/2007 documentele depuse se compară cu documentele existente la
dosarul aflat la emitentul autorizaţiei taxi. În caz de neconcordanţă între documentele prezentate precum şi lipsa unui
document din cele solicitate, sau în cazul în care documentele prezentate nu sunt în termenele de valabilitate
precizate în lege, autorizaţiile taxi respective şi ecusoanele aferente se suspendă conform legii.
În cazul înlocuirii autovehicului concomitent cu preschimbarea autorizaţiei taxi se vor respecta prevederile din
Ordinul MIRA nr. 356/2007 - CAP. VI - Înlocuirea unui autovehicul

Tabel
Nr.
crt.

Autorizaţia
taxi nr. ( * )

Nr.
Înmatriculare

An
fabricaţie

Marca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Notă: * se vor trece toate autorizaţiile taxi valabile, (deţinute în original), în ordine crescătoare, după numărul autorizaţiei taxi.

Data

..................................

Semn. Manager transport in regim de taxi

......................................................................
Ştampila

