Cerere pentru acordarea autorizaţiei de transport
Către,

Primăria Municipiului Suceava
Subsemnatul .................................................................. (nume şi prenume), în calitate de
……………………................ (persoană desemnată etc.) la ..................................................................
(denumirea

persoanei

juridice,

asociaţiei

familiale

etc.),

cu

sediul/domiciliul

în

ţara

…………….................., localitatea ......................., str. ……….................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et.
......,

ap.

.....,

judeţul

....................,

telefon

.................,

fax

................,

având

CUI/CIF/etc. ................................, cont ................................... deschis la Banca ...............................,
Sucursala ........................., vă solicit acordarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT ÎN REGIM
DE TAXI, pentru transport _________________________ în regim de taxi. Anexez prezentei
următoarele acte:
1) copie după certificatul de înregistrare ca transportator la Registrul comerţului şi după certificatul
constatator (după caz) – emis de Oficiul Registrului Comerţului;
Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
2) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, pentru transportatorul
persoană juridică sau asociaţie familială – în aceste situaţii se vor prezenta în copie documentele din
care să rezulte că persoana desemnată este administrator, asociat sau angajat al transportatorului (act
constitutiv, contract de muncă înregistrat la ITM, autorizaţie asociaţiei familiale, după caz); 3) copie
de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
Dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
4) cazierul judiciar al persoanei desemnate; 5) avizul medico-psihologic care atestă că persoana
desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei; 6) în cazul
transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru
conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată; 7) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta
este operator economic; 8) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind perioadele în
care a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut
interdicţii şi motivul acestora;
Dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
9) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru
parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi, spaţii deţinute în
proprietate sau prin contract de închiriere; 10) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că
acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în
proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de
transport, precizând care sunt dotările pe care le poate îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere
de circulaţie, dacă este posibil – conform criteriilor de departajare stabilit;
Alte documente:
11) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului - persoană juridică din care să rezulte că nu va
utiliza ca taximetrişti conducători auto care au înregistrat în cazierul de conduită profesională abateri
grave de la conduita profesională; 12) certificat fiscal eliberat de Primăria Municipiului Suceava care
să ateste că transportatorul nu are datorii la bugetul local.
Data ..........................

Numele şi prenumele ……………………………………...
Semnătura şi ştampila ……………………………………..

Agentul economic nu are datorii la bugetul local
Taxe - impozite
Amenzi

Taxa de salubrizare

8
DECLARAŢIE
pe propria răspundere a transportatorului autorizat
privind executarea serviciilor de transport în regim de taxi
Subsemnatul
............................................................
cetăţean ........................ posesor al B.I.(C.I.), seria ......... nr. …….............
eliberat(ă) de ..................................., CNP .................................... în calitate de
....................................., al .............................................................................
(denumirea firmei), cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea ............................,
str. ................................ nr. .............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul
.........................,
telefon
.........../....................,
fax ............../.............., e-mail .............................,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit
de legea penală, că ………………………………… (firma) a mai executat
servicii
de
transport
în
regim
de
taxi
în
perioadele
………………………………………………….................................................
…................
……………………………………………………………............................
Menţionez că în perioadele menţionate am avut interdicţii de a executa
servicii de transport în regim de taxi în următoarele perioade:

Nr.
Crt.

Perioada

Motivul

Data
..........................
Nume şi prenume
....................................
Semnătura
.......................
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DECLARAŢIE
pe propria răspundere a transportatorului privind
asigurarea spaţiului de parcare
Subsemnatul

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

cetăţean ........................ posesor al B.I.(C.I.), seria ......... nr. …….............
eliberat(ă) de ..................................., CNP .................................... în calitate de
.....................................,
al

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

(denumirea firmei), cu domiciliul/reşedinţa în: localitatea .........................,
str. ..................................... nr. .............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul

.................................,

telefon

.........../.............................,

fax ............../.............................., e-mail ......................................,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit
de legea penală, că transportatorul ………………………………… poate
asigura spaţiul de parcare pentru un număr de …………….. autovehicule cu
care voi executa serviciul de transport în regim de taxi. Spaţiul este deţinut în
proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de
atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi.
Data
..........................
Nume şi prenume
....................................
Semnătura
.......................
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DECLARAŢIE

pe propria răspundere a transportatorului autorizat privind capacitatea
financiară

Subsemnatul

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

cetăţean ........................ posesor al B.I.(C.I.), seria ......... nr. …….............
eliberat(ă) de .........................................., CNP .................................... în
calitate

de

...........................................,

al............................................................................
domiciliul/reşedinţa

în:

localitatea

(denumirea

firmei)

cu

............................................,

str. ..................................................... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeţul/sectorul

.....................................,

telefon

.........../....................,

fax ............../..........................., e-mail .....................................................,
declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit
de legea penală, că transportatorul ……………………….........………… deţine
sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculele necesare, în
proprietate sau în temeiul unui contract de leasing pentru desfăşurarea
activităţii de transport persoane în regim de taxi.
Nr.
Crt.

Numărul
de maşini

Forma de deţinere (în
proprietate sau în leasing)

Data
..........................
Nume şi prenume
....................................
Semnătura
.......................

Deţine sau urmează
să achiziţioneze
autoturismele

DECLARAŢIE CRITERII DE DEPARTAJARE
Precizez că maşina/maşinile deţinute sau care urmează a fi achiziţionate vor
îndeplini următoarele criterii de departajare :
Maşina cu numărul
(maşină achiziţionată)

___________________

sau

___________

1) Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, înscrisă în cartea de identitate a vehicolului:
______________ ani; anul fabricatiei __________________ .
2) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: _____________
3) Volumul portbagajului util: _______________ litri
4) Gradul de confort şi siguranţă în circulaţie al autovehiculului, echiparea cu instalaţie de
climatizare (se va înscrie “da” sau “nu”):
- autovehicul fără instalaţie de aer condiţionat _____________________
- autovehicul echipat cu instalaţie de aer condiţionat ________________
- autovehicul echipat cu instalaţie de climatizare ____________________
- autovehicul echipat cu sistem de frânare ABS _____________________
5) Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport
respectivă: _______________________________ ani
________________ vechime ca taximetrist angajat la societăţi comerciale, prestând
activitatea în cadrul acestora, cu maşina pe care am deţinut-o în proprietate şi pe care am închiriat-o
operatorilor de transport. În anexă prezint documente doveditoare.
6) Gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor:
Autovehiculul este dotat cu ........................ airbaguri, din care ......................pentru protecţia
pasagerilor.
7) Efortul investiţional al transportatorului autorizat:
a) autovehicul deţinut în baza unui contract de leasing ____________________
b) autovehicul deţinut în proprietate____________________________________.
8) Capacitatea cilindrică: _____________________________ centimetri cubi.
9) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe
zi lucrătoare:
Număr de taximetrişti angajaţi : _______________________
Număr de taxiuri : _________________________________– inclusiv pe cele pentru care se solicită
atribuirea.
10) Dotări suplimentare ale autovehiculului:
 dispozitiv GPS de monitorizare ________________________________
 dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client ___________
 perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi ________________
 dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar ________________
 platformă pentru persoanele cu handicap _______________________
11) Pentru transportatorului persoană fizică autorizată

Am / Nu am alte surse de venit

în afara celor obţinute din activitatea de transport în

regim de taxi

Data
........./......./...........................
Nume şi prenume
.............................................
Semnătura şi stampila ............................................
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DECLARAŢIE
pe propria răspundere a transportatorului autorizat
privind utilizarea conducătorilor auto

Subsemnatul

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

cetăţean ......................................... posesor al B.I.(C.I.), seria ........... nr.
……...........................
CNP

eliberat(ă)

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

de

în

...............................................,

calitate

de

.....................................,

al .................................................................................... (denumirea firmei)
cu

domiciliul/reşedinţa

în:

localitatea

..................................................,

str. ............................................... nr........., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/
sectorul

...................................,

telefon

.........../....................,

fax ............../.............., e-mail ..........................................,

declar pe propria

răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală,
că transportatorul ………....………………………… nu va utiliza ca taximetrişti
conducători auto care au înregistrat în cazierul de conduită profesională
abateri grave de la conduita profesională.

Data
..........................
Nume şi prenume
....................................
Semnătura
.......................

