CONDIŢII ŞI ACTE NECESARE
PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DISPECERAT TAXI

Dispecerizarea poate fi asigurată de PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, care pot fi
transportatori autorizaţi care execută transport în regim de taxi sau operatori economici care nu
au în obiectul de activitate transportul în regim de taxi.
Dispeceratele taxi au dreptul să ofere servicii de dispecerizare numai pe baza de contract de
servicii şi numai transportatorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Braşov, pe
baza autorizaţiior taxi emise de aceeaşi autoritate de autorizare.

AUTORIZAŢIA DE DISPECERAT TAXI se eliberează de autoritatea de autorizare
din cadrul Primăriei Municipiului Braşov pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină
următoarele:
 cerere
 copie a certificatului de înregistrare, certificat de înregistrare menţiuni şi certificat constatator,
eliberate de registrul comerţului din care să reiasă următoarele coduri CAEN:
(Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre - 5221
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) – 6120)
 declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform căreia
dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio
protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare;
 certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are datorii la bugetul
local;
 copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat
de autoritatea în domeniul comunicaţiilor;
 copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în
domeniu.
 dovada înregistrării emblemei la Registrul Comerţului, conform Legii nr. 26/1990, republicată;
 dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei de dispecerat taxi.

CERERE
PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE DISPECERAT TAXI

Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIRECŢIA TEHNICĂ – AUTORITATEA DE AUTORIZARE

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………………………………
(nume si prenume)

posesor al B.I (C.I.), seria …… .nr. …………… CNP ………..………….……… domiciliat în …………….
str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. ……,.tel. …..………fax………….
în calitate de ………………………….……... … la …………………………….………………………………
(administrator/persoană desemnată să administreze)

(denumirea transportatorului autorizat/operatorului economic)

înregistrat sub nr. .....……………………………..la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, cod unic de
înregistrare..............……………..…………………..….

vă

solicit

acordarea

AUTORIZAŢIEI

DISPECERAT TAXI pe raza Municipiului Braşov.

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DE

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a PERSOANEI DESEMNATE SĂ ADMINISTREZE

Subsemnatul …………………………………………………………………………………………..
(nume si prenume)

posesor al

B.I (C.I.),

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………….……… domiciliat în

……………. str. ……………….. nr………., bl. …, sc. …..et. ……., ap. ……,.tel. …..…fax…………. în
calitate de ……………………………………………..… la ………………………………….………………
(persoană desemnată să administreze)

(denumirea transportatorului autorizat/operatorukui economic)

declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală , că
deţinem :
-

BAZA TEHNICĂ NECESARĂ……………………………………………………

-

STAŢIE DE EMISIE RECEPŢIE…………………………………………………..

-

FRECVENŢĂ RADIO PROTEJATĂ……………………………………………….

-

PERSONAL AUTORIZAT…………………………………………………………..

-

SPAŢIILE NECESARE………………………………………………………………

pentru desfăşurarea activităţii de dispecerat.

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

