CONDIŢII ŞI ACTE NECESARE
PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI TAXI
O autorizaţie taxi atribuită pentru prima dată pentru un autovehicul se va prelungi, la
cerere, o singură dată, pentru 5 ani, cu menţinerea obligatorie a aceluiaşi număr de ordine, numai
dacă în acel moment autoturismul, are culoarea albă în totalitate sau cel puţin deasupra benzii
şah, nu depăşeşte vechimea de 10 ani de la data fabricaţiei, este deţinut cu titlu de proprietate
sau în temeiul unui contract de leasing şi sunt îndeplinite toate cerinţele Legii nr. 38/2003 privind
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu modificările şi completările ulterioare.
În vederea prelungirii transportatorul autorizat va depune la autoritatea de autorizare, cu 30 de
zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei taxi o documentaţie ce trebuie
să conţină:
¾
¾

cerere ;
copie a AUTORIZATIEI DE TRANSPORT emisă de autoritatea de autorizare din cadrul
Primăriei Municipiului Braşov, valabilă;
copie a autorizaţei taxi;
copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în
proprietate

¾
¾
sau

copie a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a
autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing ;
¾ copie a certificatului de agreare valabil;
¾ certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul
local (Directia Fiscala: str. Dorobantilor nr.4); ;
¾ declaraţie pe propria răspundere, prin care transportatorul autorizat declară că va asigura
dispecerizarea pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi ( Anexa 2);
¾ dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi, în baza de date a unei autorităţi publice
locale
•

dovada de achitare a traifului de prelungire


Autorizaţia taxi se va elibera împreună cu setul de ecusoane corespunzător (cu
condiţia achitării în prealabil a contravalorii acestora)

La eliberarea autorizaţiei taxi prelungită transportatorul autorizat este obligat
să predea autorizaţia taxi în original şi setul de ecusoane corespunzător (cele vechi) ;
Notă: În cazul în care termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI TAXI coincide cu
termenul de valabilitate al AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT, autorizaţia taxi se va
prelungi numai după vizarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT.
•
•
•

Documentele se depun la Primăria Municipiului Braşov – Centrul de Informaţii pentru
Cetăţeni.
Toate copiile solicitate se autentifică pentru conformitate, de către funcţionarul desemnat al
serviciului Centru de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
Dacă transportatorul autorizat nu a depus documentaţia cu 30 de zile înainte de expirarea
perioadei de valabilitate a autorizaţiei taxi, în vederea prelungirii autorizaţiei taxi, aceasta
se retrage.

CERERE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZATIEI TAXI

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIRECŢIA TEHNICĂ – AUTORITATEA DE AUTORIZARE

Subsemnatul
posesor al

………………………………………………………………………………………..

B.I (C.I.),

(nume si prenume)

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………………… domiciliat în

……………. str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. …………,. în
calitate de ………………………….….. la ………………………………………… ……………………..…
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului autorizat)

solicit prelungirea autorizaţiei taxi nr. ………, pentru 5 ani.
Menţionez că Autorizaţia Taxi nr. ….. a fost atribuită pentru autovehiculul marca ……………….,
cu nr. de înmatriculare …………………….

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT
privind asigurarea DISPECERIZĂRII

Subsemnatul
posesor al

………………………………………………………………………………………..

B.I (C.I.),

(nume si prenume)

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………………… domiciliat în

……………. str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. …………,. în
calitate de ………………………….….. la ………………………………………… ……………………..…
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului autorizat)

declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală , că pentru
autovehiculul marca……………….……… cu nr. de înmatriculare ………………….……… voi asigura
dispecerizare pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi nr. …….
Menţionez că la data prezentei declaraţii, pentru autovehiculul precizat mai sus există contract de
dispecerizare nr. ……………..

cu DISPECERUL AUTORIZAT ……………………. …………..
(denumirea dispecerului autorizat)

………………………………………
Declar, de asemenea, că de fiecare dată când intervin modificări legate de contractul de dispecerizare
nr. ……………………….. voi informa Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,
în maximum 30 de zile de la data modificărilor respective, în caz contrar voi suporta rigorile legii .

Data: _______________
Semnătura si ştampila___________

