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CERERE 

pentru vizarea autorizaţiei de funcţionare al  
dispeceratului taxi 

 
Subsemnatul ______________________________________, cu domiciliul în 

judeţul _________________________, localitatea _______________________, str. 

__________________________, nr. ________, bl. ________, ap. ___________, posesor 

al CI seria ______nr. ____________, eliberat la data de _________________, de Poliţia 

_____________________________, în calitate de _________________________ al S.C. 

___________________________________, cu sediul în ______________________, str. 

__________________________, nr. ________, bl. _______, sc. ________, ap. _______, 

tel. _______________________________ . 

Vă rog să vizati  autorizaţia de funcţionare al dispeceratului taxi pentru următorul 

punct de lucru: 

- Adresă punct de lucru, str. ________________________, nr. ______, bl. ______, 

sc. ________, ap. _______, tel. __________________________; 

- Profilul activităţii ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

-   Program de funcţionare _______________________________________________ 

Anexez în copie xerox următoarele acte: 

1. Copie certificat de înregistrare emis de O.R.C.; 

2. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze, conform 

căreia dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, 

frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi spaţiile necesare; 

3. Copie de pe certificatul de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului 

taxi eliberat de autoritatea în domeniul telecomunicaţiilor; 

4. Copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice eliberată de 

autoritatea în domeniu; 

5. Copie certificat constatator eliberat de O.R.C., privind depunerea declaraţiilor pe 

propria răspundere pentru punctul de lucru şi obiectul de activitate ce se solicită a 

fi autorizat; 

6. Dovada achitării taxelor, impozitelor, redevenţelor către Consiliul Local al 

Municipiului Deva; 

7. Chitanţa de plată a taxei de viza anuala. 

Declar că actele depuse la dosar  sunt în vigoare şi corespund cu originalul. 

8. Dosar cu şină 

 

                   Data                                                        Semnătura şi ştampila 

         _______________    
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DECLARAŢIE 
privind baza tehnică a dispeceratului 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 dispeceratul societăţii ......................................................., deţine baza tehnică 

necesară, staţia de emisie-recepţie, frecvenţa radio protejată, personalul autorizat şi 

spaţiile necesare. 

 

 

 

              Data                                                       Nume şi prenume 

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

 

                          Semnătura  

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

 

 



 

 

CONSILIUL MUNICIPIULUI DEVA 

NOTA DE PLATĂ 

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

Natura venitului Numărul contului Debitul 
curent 

1 Viză anuală autorizatie dispecerat taxi  RO06TREZ36621160203XXXXX 

 
  82.00 

 
 

Semnătura ………………………………….                                    Data …………………………..  


