
CERERE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI TAXI

DOMNULE PRIMAR

Subsemnatul(a)____________________________________,  posesor(oare)  al

BI/CI seria____, nr.  ___________, eliberat  la  data de _______________, de către

_________________, domiciliat(ă) în _________________, str. ________________,

nr. ____, bl. _______, sc. ____, ap. ____, telefon _________________, în calitate de

reprezentant al S.C. /P.F.A./ A.F. _________________________________,  cu sediul

în _____________________, str. _________________________, nr. ____, bl. _____,

sc. ____, ap. _____, telefon _________________, C.U.I. ________________, vă rog

să  aprobaţi  PRELUNGIREA  autorizaţiei  taxi  nr.  ______/___________,  pentru

autovehiculul cu nr. de înmatriculare ______________________________.

Anexez următoarele documente:
1. autorizaţia taxi valabilă, în original;
2. declaraţia pe propria răspundere a transportatorului autorizat prin care acesta atestă faptul

că a înregistrat integral  în evidenţele  contabile venitul  brut  realizat  din transportul  în
regim de taxi;

3. certificatul de înmatriculare a autovehiculului, cu dovada efectuării I.T.P. la termen –
original şi copie semnată pentru conformitate;

4. certificatul de agreare al autovehiculului, cu viza în termen – original şi copie semnată
pentru conformitate;

5. dovada fiscalizării  memoriei electronice  a aparatului  de taxat,  după caz –  original şi
copie semnată pentru conformitate cu originalul;

6. dovada posibilităţii asigurării fiecărui autovehicul în trafic 8 ore/zi lucrătoare – după caz
(original şi copie semnată pentru conformitate);

7. atestat profesional, aviz medical şi aviz psihologic;
8. contractul  de  dispecerizare  (valabil)  cu  un  dispecerat  autorizat  –  original şi  copie

semnată pentru conformitate;
9. asigurarea pasagerilor şi a bagajelor pentru riscurile care cad în sarcina transportatorului

autorizat - original şi copie semnată pentru conformitate;
10. buletinul  de verificare  metrologică  a  aparatului  de  taxat  –  original şi  copie  semnată

pentru conformitate;
11. dovada achitării tarifului pentru înscrierea menţiunii de prelungire a autorizaţiei taxi de

– 50 de lei;
12. dovada achitării tarifului pentru achiziţionarea ecusonului taxi – 10 de lei.

Data__________                                                          Semnătura____________

Transportatorul nu are datorii la bugetul local
Taxe-Impozite

-etaj 1, ghişee 1,2,3
Amenzi - parter

Salubrizare
etaj 4, cam.40A



DECLARAŢIE

pe propria răspundere a transportatorului autorizat privind înregistrarea integrală în

evidenţele contabile a venitului  brut realizat din transportul în regim de taxi

Subsemnatul  ___________________________  cetăţean  _____________,

posesor  al  B.I.(C.I.),  seria  ______  nr.  _______________  eliberat(ă)  de

_______________________,  CNP  ____________________  în  calitate  de

________________________,  al  __________________________________

(denumirea firmei), cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ___________________, str.

__________________,  nr.  _____, bl.  _____, sc. ______, et.  ______, ap.  ______,

judeţul/sectorul  ________________,  deţinător  al  autorizaţiei  taxi  nr.  ______/

_________________, eliberată pentru autovehiculul taxi cu numărul de înmatriculare

_________________, declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii

este pedepsit de legea penală, că  am  înregistrat integral în evidenţele contabile

venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele

furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat din dotarea taxiului cu numărul de

înmatriculare ______________________.

Data Nume şi prenume

____/____/______ ______________________

Semnătura şi stampila

_____________


