Anexa nr. 6 (art.10 pct. a din Regulament )

Domnului Primar al Oraşului Haţeg,

CERERE
pentru eliberarea Autorizaţiei de Transport în regim de taxi
Societatea Comerciala / persoana fizica / asociaţia familiala, sub denumirea _______________
_______________________________________ înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.
________________ având sediul în localitatea ______________, str. ________________________
nr. ____, bl. _______, sc. _____, ap. _____, tel. ________________ , jud. Hunedoara,
reprezentată prin _____________________ în calitate de _____________________ domiciliat în
localitatea _______________str. ______________________ nr. ____, bl. ____, sc. ___, ap. ____,
tel. _______________, jud._____________, CNP
Va rog sa aprobaţi PRELUNGIREA / VIZAREA AUTORIZATIEI DE TRANSPORT
PERSOANE IN REGIM DE TAXI
Anexez prezentei următoarele acte:

Data _______________

Semnătura (stampila)

Anexa nr. 7 ( art.10 pct. g din Regulament)

DECLARAŢIE

Subsemnatul ___________________________________________cetăţean_____________ posesor
al B.I.(C.I.), seria ______ nr. ____________ eliberat(ă) de ____________________,
CNP________________ în calitate de ____________________ al _____________________ cu
domiciliul/reşedinţa în: __________ judeţul ____________,str. ______________ nr. ____, bl.
______, sc. ______, et. ____, ap. ____,telefon ____ / ________ , fax _____ / __________ , e-mail
_________________, declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit
de legea penală, că am mai executat servicii de transport în regim de taxi în perioada/perioadele:
_____________________________________________________________
Menţionez că în perioadele menţionate nu am avut / am avut interdicţie de a executa
servicii de transport în regim de taxi în următoarele perioade:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

PERIOADA

MOTIVUL

Nume şi prenume :
_________________________
Data :___________
Semnătura :

_____________

Anexa nr. 8 (art.10 pct. h la Regulament)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)

__________________________________

cetăţean

_______________

posesor al B.I.(C.I.), seria ______ nr. ____________ eliberat(ă) de ________________________,
CNP ____________________ în calitate de _________________al________________________
cu domiciliul/reşedinţa în: _____________, str. ______________ nr. ____ ,bl.______, sc. ______,
et. ____, ap. ____, telefon ____ / ________ , fax _____ / __________ , e-mail _________________,
declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penala, ca pot
asigura spaţiul de parcare pentru un număr de___________ autovehiculele cu care voi executa
serviciul de transport în regim de taxi, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere, pe
toata durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi.

Nume şi prenume :
_________________________
Data :___________
Semnătura :______________

Anexa nr. 9 (art.10 pct. i la Regulament)

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a )__________________________ cetăţean _______________ posesor al B.I.(C.I.),
seria ______ nr. ____________ eliberat(a) de _____________________________, CNP
____________________

în

calitate

de

____________________al

_______________

__________________cu domiciliul/reşedinţa în:____________, str. ______________ nr. __bl.
______, sc. ______, et. ____, ap. ____, telefon ____ / ________ , fax _____/ __________ , e-mail
______________, declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penala, ca transportatorul autorizat ………………………………… deţine sau are capacitatea
financiara de a le 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 sa
achiziţionez
autoturismele

Nume şi prenume :
_________________________
Data :___________
Semnătura :
_____________

Pag, 1 din Anexa nr. 9 la Regulament

Precizez ca maşina/maşinile deţinute sau care urmează a fi achiziţionate vor îndeplini următoarele
criterii de departajare :
Maşina cu numărul ___________________ sau ___________________ maşina achiziţionata
1. Capacitatea cilindrica: ____________________
2. Vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei, înscrisa în Certificatul de înmatriculare al
autovehiculului: _________________________
3. clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro:____________________
4. volumul portbagajului util: __________________
5. echiparea cu instalaţie de climatizare: ____________________
6. vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectiva:
_________________________________
7. gradul de protecţie a pasagerului / pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor: _________
8. efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau
în temeiul unui contract de leasing: ________________________
9. posibilitatea asigurării reale a prezentei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi
lucrătoare: ________________________
10. dotări suplimentare ale autovehiculului:

Data : ________________
Nume şi prenume :
____________________
Semnătura

Anexa nr. 10 Regulament

DECLARATIE

Subsemnatul ____________________________cetatea _______________ posesor al B.I.(C.I.),
seria ______ nr. ____________ eliberat(a) de _____________________________, CNP
____________________ în calitate de ____________________al _________________
cu domiciliul/reşedinţa în: ________________, str. ______________ nr. ____ ,bl.______, sc.
______, et. ____, ap. ____, telefon ____ / ________ , fax _____ / __________ , e-mail ____
_____________,
declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penala, ca
transportatorul autorizat ………………………………… nu va utiliza ca taximetrişti conducători
auto care au înregistrat în cazierul de conduită profesională abateri grave de la conduita
profesionala.

Data : ________________
Nume şi prenume :
________________
Semnătura

Anexa nr. 11(art.20 pct.2 la Regulament)

Domnului Primar al Oraşului Haţeg,
CERERE

Societatea comerciala /persoana fizica/asociaţia familiala, sub denumirea ________________
înmatriculata la Registrul Comerţului cu nr. ______________________ sau autorizata conform
Legii nr. 300/2004 cu nr._________________________ având sediul în localitatea _________,
str. _______________________,nr.____,bl.______,sc. ____ , ap. ____ , tel. ____/_________ ,
reprezentata prin ___________________în calitate de _________________________ domiciliat în
localitatea _______________ str._____________________ nr.______ ,bl._____
__,sc. ______ , ap. _____ , tel. _____ / ____________, posesor al codului numeric personal
__________________________
Va rog sa aprobaţi participarea la PROCEDURA DE ATRIBUIRE a autorizaţiilor taxi.
Declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii este pedepsit de legea penala, ca
deţin autorizaţia de transport nr. _______ valabila pe perioada _______________________
Anexez prezentei următoarele acte:

Nume şi prenume :
_________________________
Data :___________
Semnătura :
_________________________

