
CERERE 

pentru acordarea autorizaţiei de transport în regim de taxi 
 

  Către : 

 

                Primăria Municipiului Mangalia 
 

    Subsemnatul ...................................................................................(nume şi prenume), în calitate 

de .........................................................................(persoană desemnată etc.)  

la …………………………. ......................................(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.), 

cu sediul/domiciliul în ţara ......................................, localitatea …………………….........., 

str. .......................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...,  

sectorul/judeţul ........................................., telefon ................................, fax ...................., 

având CUI/CIF/ etc…………………, cont ..........................................., deschis la 

Banca .................................................................................., Sucursala ......................................................., 

  vă solicit acordarea autorizaţiei pentru .................................................................................................... 

………………………………………………(se menţionează serviciul de transport public local) 

        

 

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

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

 

                                                                                                                          Semnătura şi ştampila 

Notă : Se anexează următoarele documente : 
- copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului ca transportator 

-. copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, 

-. copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; 

-. cazierul judiciar al persoanei desemnate, 

-. avizul medico-psihologic  pentru persoana desemnată. În cazul transportatorului autorizat, persoană 

fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi persoana 

desemnată; 

-. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; 

-. declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat servicii de 

transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere, după caz, cu menţionarea intervalelor când 

a avut interdicţii şi motivul acestora; 

-. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea 

tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de 

închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 

-. declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a 

deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le 

va utiliza în realizarea serviciului de transport, precizând care sunt criteriile de departajare pe care le poate 

îndeplini, pe fiecare autovehicul şi pe numere de circulaţie, dacă este posibil. 

 În cazul transportului în regim de taxi, autorizaţia de transport se eliberează pentru transport de persoane în 

regim de taxi sau pentru transport de mărfuri ori de bunuri în regim de taxi, după caz, de către autoritatea de 

autorizare. 
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