C3a
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Subsemnatul:
Nume _________________________ Prenume____________________________
reprezentant legal al S.C./P.F.A./I.I./I.F.
___________________________________________________________________
cu sediul în ORADEA, str.______________________________________nr._____
bloc________ ap_____ telefon ________________,
prin prezenta solicit prelungirea autorizaţiei taxi nr. ______________ ,
pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare ____________________ ,
marca ____________________________________________________ ,
an fabricaţie _________________________ .
Anexat, depun următoarele documente:
a) certificatul de agreare valabil, în copie;
b) cartea de identitate a autovehicului, în copie;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului (cu I.T.P. valabilă), în copie;
d) bon fiscal din luna curentă;
e) contract de dispecerizare sau autorizaţia propriului dispecerat, în copie;
f) declaraţie pe proprie răspundere a transportatorului autorizat că a înregistrat integral în
evidenţele contabile venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate
cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor
pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi, formular C3b;
g) dovada achitării taxei de prelungire a autorizaţiei taxi – 40 lei;
h) dovada achitării c/val ecusoanelor taxi - 80 lei;
i) certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel
mult 10 zile înainte de data depunerii documentaţiei;
j) certificatul de atestare a pregătirii profesionale a taximetristului, pentru titularii
autorizatiilor în cazul persoanelor fizice autorizate;
k) certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în cazul
societăţilor comerciale, întreprinderilor familiale şi întreprinderilor individuale.
Observaţii:




Documentele de la punctele i), j) şi k) nu se depun în cazul în care se solicită simultan şi vizarea
autorizaţiei de transport (cele 3 documente se regăsesc în documentaţia pentru vizarea
autorizaţiei de transport).
Documentele se vor depune în copie şi vor fi ştampilate şi vizate pentru conformitate cu originalul,
de către transportatorul autorizat, cu excepţia bonului fiscal care se va depune în original.
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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