
                                                                                Cerere AutorizaŃie de transport în regim de taxi 
 

CĂTRE 
Primăria oraşului Buftea 

 
 
Subsemnatul…………………………….., în calitate de ………………………….., 

la………………………………….., cu sediul/domiciliul în localitatea………………….., 
str……………………………, nr….., bl….., sc….., et…..., ap….., judeŃul………………, 
telefon……………………., fax……………………., având CUI/CIF……………………, 
cont…………………………………………., deschis la Banca…..………………………, 
Sucursala…………………………….., vă solicit acordarea Autoriza Ńiei de transport în 
regim de taxi, drept pentru care anexez urmatoarele documente, conform Legii 
nr.38/2003, modificată si completată prin Legea nr.265/2007: 
 
    copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator,  
                eliberate de Registrul comerŃului ; 
 �   actul constitutiv al societăŃii; 
    cazierul fiscal al transportatorului (pt. operator economic în activitate); 
    cazier judiciar al persoanei desemnate sau al persoanei fizice ; 

   recomandare  de la o asociaŃie profesională reprezentativă a transportatorilor 
      autorizaŃi şi a taximetriştilor;          

    taxa autorizare şi executare a profesiei (serviciului) – 500 lei; 
    copie a atestatului profesional a persoanei fizice, sau copie a certificatului de  
                competenŃă profesională a persoanei desemnate;                                                                                                                                  

   avizul medico-psihologic al persoanei desemnate sau a persoanei fizice;  
   declaraŃie pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat      

transport public local, în regim de taxi, menŃionându-se cazurile de interdicŃie 
sau de suspendare a efectuării   serviciului; 

   declaraŃie pe propria răspundere a persoanei desemnate /  persoanei fizice, prin      
       care se menŃionează mijloacele de transport şi dacă acestea sunt sau vor fi   
       deŃinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; 
    declaraŃie pe propia răspundere a persoanei desemnate / persoanei fizice, pivind   
       baza materială pe care o deŃine în proprietate sau în baza unui contract de   

închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută                                
serviciul de transport în regim de taxi;  

    declaraŃie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, semnată de  
       conducătorul unităŃii şi ştampilată , din care să rezulte că solicitantul nu face   
       obiectul unei proceduri de reoganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă  
       cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentatiei. 
 .  
                  
                        Data………….                                        Semnatura…………………… 

 
 


