CONDIŢII ŞI ACTE NECESARE
PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIE TAXI
(TRANSPORT BUNURI ŞI MĂRFURI ÎN REGIM DE TAXI)
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 ) vechimea autovehiculul nu trebuie să depăşească 10 ani de la data fabricaţiei;
c ) gradul de poluare maxim admis: EURO II.
Acte necesare:
a) cererea transportatorului autorizat
b) copie a autorizaţiei de transport ;
c) 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;
d) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la
bugetul local;
e) copie a certificatului de agreare, valabil
f) declaraţie pe propria răspundere în cazul transportului de bunuri şi mărfuri în regim de taxi că,
autovehiculul cu care se va executa activitatea de transport marfă este destinat acestui scop;
g) 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.

CERERE PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI TAXI
(TRANSPORT BUNURI SAU MĂRFURI 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 .

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a TRANSPORTATORULUI
privind utilizarea autovehiculului

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
autovehiculul marca ……………cu numărul de înmatriculare ………………. va fi utilizat numai pentru
serviciul de transport bunuri şi mărfuri în regim de taxi .

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

