FP-34-17-Vers 1

CERERE
pentru modificarea autorizaţiei taxi

Către
Municipiul Deva, prin Primar Nicolae Florin Oancea,

Subsemnatul ........................... .........................., în calitate de ................................., la
.........................................................., cu sediul/domiciliul în localitatea .........................., str.
.............................................................., nr. ......., bl. ........., sc. ........, et. ........, ap. …...., judeţul
..............................., telefon ........................................, fax ….........................., având CUI/CIF
........................, vă solicit modificarea Autorizaţiei taxi nr. .........., din ...................., acordată pentru
autovehicolul marca ......................................................, nr. ………………, care se schimbă cu
autovehicolul marca ................................................., nr. ……...……… .

Data
.................................

Numele şi prenumele
....................................

Semnătura şi ştampila
....................................

FP-34-13-Vers 1

DECLARAŢIE
privind criteriile de departajare pentru autovehiculul cu nr. înmatriculare
___________________
Declar pe proprie răspundere că îndeplinesc următoarele criterii de departajare:
A) Capacitatea cilindrică:
□ peste 3001 cmc
□ între 2001 - 3000 cmc

□ între 1601 - 2000 cmc
□ sub 1600 cmc

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

□ între 7 şi 9 ani
□ peste 9 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

Semnătura şi ştampila

.................................

..........................................

Documentele necesare pentru modificarea autorizaţiei taxi
1. Copie autorizaţie transport persoane/bunuri în regim de taxi;
2. Copie Certificat de înmatriculare autovehicul;
3. Copie Carte de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către
transportatorul autorizat, respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
4. Copie Certificat de agreare R. A. R. (Registrul Auto Român);
5. Copie dovada dispecerizare;
6. Copie asigurare persoane şi bagaje;
7. Copie a contractului de muncă al taximetriştilor pentru fiecare autoturism autorizat (doar pentru
S.R.L.).
8. Copie a atestatului profesional pentru fiecare taximetrist angajat de transportatorul autorizat;
9. Dovada achitării taxei pentru viza anuală a autorizaţiei taxi pentru efectuarea transportului de
persoane/bunuri în regim de taxi;
10. Dovada achitării taxelor, impozitelor, chiriilor şi redevenţelor către Consiliul Local (cam. 40);
11. Autorizaţia taxi în original.
12. Dovada fiscalizarii memoriei electronice a aparatului de taxat
13. Dosar cu şină.

CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA
NOTA DE PLATĂ
Numele şi prenumele plătitorului …………………..………….……………………………………….…………. .
Domiciliul ……………………………………….…...……………………………………………………………. .
Nr
Natura venitului
Numărul contului
Debitul curent
crt

1

Modificare autorizatie taxi regim taxi

Semnătura ………………………………….

70 lei

RO06TREZ36621160203XXXXX
Data …………………………..

CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA
NOTA DE PLATĂ

Numele şi prenumele plătitorului …………..………….……………………………………………. .
Domiciliul …………………….……………...………………………………………………………. .
Nr
crt

Natura venitului

Numărul contului

Debitul curent

1

Contravaloare set autocolante taxi

RO22TREZ36621330250XXXXX

33 lei

Semnătura ………………………………….

Data …………………………..

** La modificare se plateste doar o singura data (ori la modificare, ori la eliberare aut taxi)
taxa de autocolant.

