C1a
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Subsemnatul:
Nume _________________________ Prenume___________________________
reprezentant legal al P.F.A. / S.C. / I.I. / I.F.
___________________________________________________________________
având C.U.I. ____________________________cu sediul în ORADEA
str.__________________________________nr._____bloc______etaj______ap___
telefon __________________________________ ,
prin prezenta solicit eliberarea autorizaţiei de transport în regim de taxi:
persoane
mărfuri sau bunuri

Anexat, depun următoarele documente:
a) certificatul de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator eliberate de Oficiul
Registrului Comerţului, în copie;
b) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a taximetristului, în cazul persoanelor fizice
autorizate, în copie;
c) certificatul de competenţă profesională a managerului de transport, în cazul societăţilor
comerciale, întreprinderilor familiale şi întreprinderilor individuale, în copie;
d) certificatul de cazier judiciar al taximetristului şi, după caz, al managerului de transport, în
copie;
e) avizul medical şi psihologic al taximetristului şi, după caz, al managerului de transport, în
copie;
f) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat
servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii şi
motivul acestora, formular C1f;
g) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare
pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi,
spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere, formular C1g;
h) 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, formular
C1h;
i) cazierul fiscal al transportatorului, în copie;
j) dovada achitării taxei de 335 lei.
Observaţii:
 Copiile documentelor vor fi semnate şi ştampilate, pentru conformitate cu originalul,
de către solicitant.
 Am luat la cunoştinţă Nota de informare.

Oradea, la___________________

Semnătura şi ştampila,

Nota de informare: Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria
Municipiului Oradea, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale
administraţiei publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie
şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.
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