ACTE NECESARE
PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIE TAXI
(TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE TAXI)

Autorizaţia taxi se eliberează dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire pe baza
următoarelor documente:
• cerere
• copie a autorizaţiei de transport;
• copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în
proprietate
sau
copie a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a
autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing;
•
copie a certificatului de agreare valabil;
•
certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii
la bugetul local;
• declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, prin care transportatorul autorizat
va asigura dispecerizarea( ANEXA 2);
• dovada includerii tuturor taximetriştilor utilizaţi, în baza de date a autorităţii de autorizare
din cadrul Primăriei Municipiului Braşov
• dovada plăţii tarifului pentru eliberarea autorizaţiei taxi
NOTĂ:
¾ Odată cu eliberarea autorizaţiei taxi se eliberează şi setul de ecusoane (2 buc) cu condiţia
achitării contravalorii acestora .
¾ Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de
fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei
taxi nu se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage,
urmând a fi supusă unei noi proceduri de atribuire.

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ sunt următoarele:
a) autovehiculul care este deţinut în proprietate este înmatriculat în judetul Braşov (autovehiculul
deţinut în baza unui contract de leasing poate fi înmatriculat în orice judeţ);
b) autovehiculul are culoarea albă integral -culoarea va fi dovedită prin cerificatul de agreare
emis de R.A.R., cartea de identitate sau talonul autovehiculului;
c) criteriile de departajare prezentate în declaraţia pe proprie răspundere sunt identice cu cele din
certificatul de agreare emis de R.A.R.;
d) solicitantul autorizaţiei taxi a asigurat, prin declaraţia pe propria răspundere, că deţine în
proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea autovehiculului pe întreaga
durată de valabilitate a autorizaţiei taxi ;

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI TAXI
(TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE 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 …………………………….………………………………… în
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului )

baza AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT NR. ………….

solicit eliberarea autorizaţiei/autorizaţiilor taxi,

atribuită/atribuite în urma PROCEDURII DE ATRIBUIRE din data de …………..:

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a TRANSPORTATORULUI
privind DISPECERIZAREA

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

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

desemnată)

(denumirea transportatorului )

declar pe propria răspundere , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală , că
pentru autovehiculul marca ……………cu numărul de înmatriculare ……………….voi încheia contract de
dispecerizare, pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi cu un DISPECER AUTORIZAT de către
AUTORITATEA DE AUTORIZARE din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.
Declar, de asemenea, că de fiecare dată când intervin modificări legate de contractul de dispecerizare
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 ___________

