ANUNŢ
În vederea prelungirii autorizaţiei taxi transportatorii autorizaţi vor depune la Primăria
Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, conform graficului întocmit
de către Autoritatea de autorizare, o documentaţie ce trebuie să conţină:
a) Cerere pentru prelungirea autorizaţiei taxi-formular tip;
b) Copie după AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din
cadrul Primăriei Municipiului Braşov, valabilă;
c) Autorizaţia taxi, în original;
d) Copie după certificatul de înmatriculare (cu ITP Taxi – valabil) şi după cartea de identitate
a autovehiculului deţinut în proprietate
sau
Copie după certificatul de înmatriculare, după cartea de identitate şi după contractul de
leasing a
autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing;
e) Copie după certificatul de agreare valabil;
f) Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul
local şi în care să figureze autovehiculul pentru care se eliberează autorizaţia taxi (cu
excepţia autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing operaţional);
g) Declaraţie pe propria răspundere, prin care transportatorul autorizat declară că va asigura
dispecerizarea pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi-formular tip;
h) Dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi, în baza de date a unei autorităţi publice
locale-formular tip;
i) Dovada că transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut
realizat, după caz, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din
memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea
autorizaţiilor taxi, semnată şi ştampilată de către expertul contabil sau de către contabilul care
este angajat al transportatorului autorizat (în acest caz se anexează contractul de muncă
înregistrat la ITM)-formular tip.
Notă:
1. Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul
desemnat al serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei
Municipiului Braşov;
2. Documentaţia depusă se analizează şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile se va
emite Dispoziţie de Primar pentru prelungire;
3. După depunerea cererii privind prelungirea şi până la eliberarea autorizaţiei taxi
prelungită nu se primesc solicitări cu privire la:
-modificarea autorizaţiei taxi, cu excepţia cazului în care cererea de modificare se
depune odată cu cea de prelungire;
-cesionarea contractelor de atribuire în conformitate cu Art. 14^1 alin.4 din Legea
nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu
modificările şi completările ulterioare;

4. Autorizaţia taxi prelungită se va elibera pe baza unui Proces Verbal de predare
primire încheiat între Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului
Braşov şi transportatorul autorizat după verificarea autovehicului taxi aferent şi după
prezentarea dovezii de achitare a tarifului de prelungire împreună cu:
- Contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport persoane în
regim de taxi şi Caietul de sarcini aferent;
- setul de ecusoane corespunzător (cu condiţia achitării în prealabil a contravalorii
acestora);
5. Graficul privind programarea transportatorilor în vederea eliberării autorizaţiilor
taxi prelungite se va publica în luna decembrie 2013.

GRAFIC
Privind programarea transportatorilor autorizaţi în vederea depunerii documentaţiei
pentru
PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI TAXI
Transportatorii autorizaţi PJ vor depune documentaţia în lunile iunie, iulie, august
după cum urmează :
În luna iunie 2013
– transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică începând cu litera A – până la litera C
În luna iulie 2013
– transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică începând cu litera D – până la litera P
În luna august 2013
– transportatorii autorizaţi PJ – în ordine alfabetică începând cu litera P – până la litera Z
Transportatorii autorizaţi PFA şi IF vor depune documentaţia în lunile septembrie,
octombrie, noiembrie după cum urmează :
Luna septembrie 2013
– transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 700-1635
Luna octombrie 2013
– transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 200-700

Luna noiembrie 2013
– transportatorii autorizaţi PFA şi IF – cu nr.autorizaţiei cuprins între 1-200
Important – Pentru autorizaţiile de transport al căror termen de valabilitate expiră
concomitent cu cel al autorizaţiei taxi din acest interval (1-200) se va solicita în
prealabil vizarea autorizaţiei de transport şi se va depune documentaţia necesară
conform art.4 din Regulamentul privind organizarea şi executarea serviciului de
transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere, în Municipiul Braşov,
aprobat prin H.C.L. nr.159/2008, republicată.
Informaţii referitoare la dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de
date a unei autorităţi publice:
Cu ocazia eliberării autorizaţiilor taxi prelungite, managerul de transport va prezenta
autorităţii de autorizare dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi în baza de date a
unei autorităţi publice.
În acest sens taximetriştii vor solicita autorităţii de autorizare, în timp util, dovada
includerii în baza de date, necesară angajatorului în vederea îndeplinirii condiţiei de eliberare
a autorizaţiilor taxi.
Autorizaţiile taxi pentru care nu s-au depus cereri de prelungire vor fi reţinute sau
retrase, după caz

Anunţul - se va afişa la Avizierul Primăriei Municipiului Braşov, se va
publica în presa locală şi se va comunica dispeceratelor taxi.
3. Prelucrarea documentaţiei depusă în vederea prelungirii autorizaţiei
taxi
Documentaţia depusă se analizează şi dacă sunt îndeplinite toate condiţiile se va emite
Dispoziţie de Primar pentru prelungire, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(5) din
Regulament.
Autorizaţiile taxi care nu îndeplinesc condiţiile de prelungire vor fi reţinute sau
retrase, după caz.

4. Eliberarea documentaţiei şi a setului de ecusoane
Eliberarea autorizaţiei taxi prelungită, a Contractului de atribuire în gestiune delegată
a serviciului de transport persoane în regim de taxi şi Caietului de sarcini aferent şi a setului
de ecusoane se realizează pe baza unui Proces Verbal de predare primire încheiat între
Autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov şi transportatorul
autorizat după verificarea autovehicului taxi aferent.
GRAFICUL - privind programarea transportatorilor autorizaţi în vederea eliberării
documentaţiei şi a setului de ecusoane se va afişa la Avizierul Primăriei Municipiului
Braşov, se va publica în presa locală şi se va comunica dispeceratelor taxi în luna decembrie
2013.

