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CERERE 
pentru modificarea autorizaţiei de transport persoane/bunuri în regim de taxi 

 
 
 

 
Subsemnatul _______________________________________________ în calitate 

de ___________________, al SC(PFA/iF)  ___________________________________, cu 

sediul/ domiciliul în _______, strada _______________________________________, nr. 

___, bloc ____, scara ___ , ap. _____, judeţul ______________,tel. ______________, vă 

solicit modificarea autorizaţiei de transport public de persoane/bunuri în regim de taxi nr. 

________ acordata pentru SC(PFA/iF)  _________________________________ care se 

schimba cu SC(PFA/iF)  ___________________________________. 

 Declar pe propria răspundere că actele depuse la dosar sunt în vigoare şi corespund 

cu originalul. 

 Taxa de autorizare în valoare de __________________ lei s-a achitat cu chitanţa nr. 

_________/__________. 

 

 

 

Data                                                                   Semnatura şi ştampila 

_________________                                              _________________.    

 

 
 
 
 
 
 



Documente necesare pentru modificarea autorizaţiei de transport 
persoane/bunuri în regim de taxi 

 
1.      Cerere-tip pentru modificarea autorizaţiei de transport; 
2.     Copie Certificat Înregistrare ca transportator; 
3.     Copie Certificat constatator - eliberat de ORC; 
4.   Copie Certificat de competenţă profesională a persoanei desemnate (coordonator de 
transport) persoane juridice, ori copie a atestatului profesional al taximetristului în cazul 
persoanelor fizice autorizate; 
5.     Cazierul judiciar al persoanei desemnate (coordonator de transport); 
6. Avizul medico-psihologic al persoanei desemnate în cazul persoanelor juridice sau a 
taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate; 
7.   Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator în activitate; 
8.   Dovada achitării taxelor, impozitelor, chiriilor şi redevenţelor către Consiliul Local, (cam 
40); 
9.    Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a mai executat servicii de 
transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a 
motivului acestora; 
10.  Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru 
autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul, spaţiu deţinut în proprietate sau prin 
contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport; 
11.  Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine autovehiculele necesare 
sau are capacitatea financiară de a le deţine, în proprietate ori în temeiul contractelor de leasing; 
12. Declaratie privind utilizarea conducatorilor auto(depusă de coordonatorul de trafic pentru 
societăţile comerciale); (pentru. SRL.)  
13.  Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport 
14.   Dosar cu şină. 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA 
NOTA DE PLATĂ 

Numele şi prenumele plătitorului ……………………..………….……………………………………………. . 
Domiciliul ……………………………………………...………………………………………………………. . 

Nr 
crt 

Natura venitului Numărul contului Debitul curent 

1 
Modificare autorizatie transport in 
regim taxi 

RO06TREZ36621160203XXXXX 70.00 

 
Semnătura ………………………………….                                    Data …………………………..  
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DECLARAŢIE 
privind executarea serviciilor de transport persoane/bunuri în regim de taxi 

 
 

Subsemnatul .........................................................., cetăţean....................., posesor al CI 
seria ............ nr. ............................., eliberată de.................................., 
CNP..............................................., în calitate de ..................................., 
al.................................................., cu domiciliul/ reşedinţa în localitatea 
.................................................., str. ................................................, nr. ..........., bl. .............., sc. 
............, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ................................., telefon 
................................................, fax ...................................., e-mail ....................................., declar pe 
propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că 
transportatorul autorizat .............................................................., a mai executat servicii de 
transport în regim de taxi în perioadele 
............................................................................................................................................... 

 Menţionez că în perioadele mai sus menţionate am avut interdicţii de a executa 
servicii de transport în regim de taxi în următoarele intervale: 

 
 
 

Nr. Crt. Perioada Motivul 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
              Data                                                Nume şi prenume 
    ................................                            ......................................... 
 

                  Semnătura  
           ....................................... 
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DECLARAŢIE 
privind asigurarea spaţiului de parcare 

 
 
 
 

Subsemnatul .........................................................., cetăţean....................., posesor al CI 
seria ............ nr. ............................., eliberată de.................................., 
CNP..............................................., în calitate de ..................................., al 
.............................................................., cu domiciliul/ reşedinţa în localitatea 
.................................................., str. ................................................, nr. ..........., bl. .............., sc. 
............, et. ..........., ap. ..........., judeţul/sectorul ................................., telefon 
................................................, fax ...................................., e-mail ....................................., declar pe 
propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că 
transportatorul autorizat ......................................................., având sediul în 
localitatea............................, str. ......................................, nr. .........., sc. ........, bl. ........, ap. ......., 
sectorul/judeţul .........................,  poate asigura spaţiul de parcare pentru un număr de .................... 
autovehicule, cu care voi executa serviciul de transport în regim de taxi, spaţiu deţinut : 
 în proprietate   ٱ            

 prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a  ٱ
serviciului de transport în regim de taxi. 

Anexez copie xerox care dovedeşte forma de proprietate al spaţiului de parcare. 
 
 
 
 
 
 
              Data                                                Nume şi prenume 
    ................................                            ......................................... 
 

                  Semnătura  
           ....................................... 
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DECLARAŢIE 
pe propria răspundere privind capacitatea financiară 

 
 
 

Subsemnatul ____________________________________________________________, 
cetăţean _________________, posesor al B.I.(C.I.), seria ______, nr. ______________, eliberat(ă) 
de_______________________, CNP _______________________, în calitate de 
____________________ al _______________________________________________________, 
cu domiciliul/reşedinţa în localitatea ____________, str. _______________________________, 
nr. ____, bl._____, sc. _____, et. ____, ap. ____, telefon ______________________________, fax 
_______________ , e-mail ___________________, declar pe propria răspundere, cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că transportatorul 
autorizat ________________________________________________________________ deţine 
sau are capacitatea financiară de a deţine autovehiculele necesare în proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi. 
 

Nr. 
crt. 

Numărul de 
maşini 

Forma de deţinere 
(în proprietate sau în leasing) 

Deţin sau urmează să 
achiziţionez autoturismele 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
 
                       Data                                                  Nume şi prenume  
           __________________                                  _____________________               
 
 

                       Semnătura  
              _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARAŢIE PRIVIND CRITERIILE DE DEPARTAJARE 
 

Precizez că maşina/maşinile deţinute sau care urmează a fi achiziţionate vor îndeplini 
următoarele criterii de departajare: 
Maşina cu numărul __________________ sau ___________________ (maşina achizitionată) 
 

A)  Capacitatea cilindrică: 
□ peste 3001 cmc                     □ între 1601 - 2000 cmc             
□ între 2001 - 3000 cmc           □  sub 1600 cmc                    
    

B)  Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei:    
 □ până la 1 an                           □  între 3 şi 4 ani           □  între 7 şi 9 ani                                  
 □ între 1 şi 2 ani                       □  între 4 şi 5 ani           □  peste 9 ani             
 □ între 2 şi 3 ani                       □  între 5 şi 7 ani 
  

C)  Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport taxi: 
 □ peste 7 ani                      □  între 4 şi 5 ani                  □  între 1 şi 2 ani                                              
 □ între 6 şi7 ani                 □  între 3 şi 4 ani                  □  până la 1 an                       
 □ între 5 şi 6 ani                □  între 2 şi 3 ani                  
    

D) Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: 
 □   Euro V                         □  Euro II 
 □   Euro IV                        □  Euro I 
 □   Euro III                        □   non - Euro  
               

E) Volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat: 
□ peste 400 dm³                         □ între 201 - 300 dm³                   
□ între 301 - 400 dm³                □ sub  200 dm³                         
 

F) Gradul de protecţie al pasagerilor: 
 □  peste 6 airbaguri                   □  2 airbaguri 
 □  între 4 şi 6 airbaguri              □  1 airbag                            
 □  între 2 şi 4 airbaguri              □  fără airbag                                       
  

G) Echiparea cu instalaţie de aer condiţionat: 
 □ cu aer condiţionat                    □ fără aer condiţionat              
 

H) Forma de deţinere asupra vehiculelor: 
 □ proprietate                               □  leasing                                  
 

I) Posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi 
lucrătoare: 
 □  activitate de peste 8 ore pe zi          □ activitate de maxim 8 ore pe zi       
 

J)  Dotări suplimentare ale vehiculului: 
 □  perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi                  
 □  dispozitiv GPS monitorizare                                                     
 □ dispozitiv de plată prin intermediul cardului                           
 □ dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client    
 
 

    Data             Nume si prenume  
   ________________     _______________________ 
 

Semnătura 
 _______________________ 



 
                      FP-34-07-Vers 1 
 
 
 
 

DECLARAŢIE 

privind utilizarea conducătorilor auto 

 

Subsemnatul ____________________________________________________________, 

cetăţean ____________________, posesor al CI seria ______, nr. ________________, eliberată de 

________________, CNP _______________________, în calitate de ___________________, al 

_____________________________________________________, cu domiciliul/ reşedinţa în 

localitatea ____________, str. ________________________________, nr. ____, bl. _______, sc. 

_____, et. ____, ap. _______, judeţul/sectorul ___________________, fax ______________,  

telefon __________________, e-mail ________________________________, declar pe propria 

răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că transportatorul 

autorizat ________________________________________________________ nu va utiliza ca 

taximetrişti conducători auto care au înregistrat în cazierul de conduită profesională abateri grave 

de la conduita profesională. 

 
 
 
 
 
 
 

Data                                                       Nume şi prenume 
_______________     _______________________ 

 

                Semnătura  
                __________________ 
 


