CONDIŢII ŞI ACTE NECESARE
PENTRU MODIFICAREA AUTORIZATIEI TAXI
cu ocazia TRECERII AUTOVEHICULULUI DIN LEASING in PROPRIETATE

În cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi, transportatorul autorizat deţinător al
unui autovehiculul taxi deţinut în temeiul unui contract de leasing devine proprietar, se impune
modificarea autorizaţiei taxi pe baza unei documentaţii ce trebuie sa conţină:
¾ cererea transportatorului autorizat pentru înlocuirea autovehiculului în care se precizează
motivul înlocuirii (Anexa 1);
¾ copie a autorizaţiei de transport;
¾ autorizaţia taxi, în original;
¾ copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut în
proprietate
sau
copie a certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate şi a contractului de leasing a
autovehiculului deţinut în temeiul unui contract de leasing;
¾ copie a certificatului de agreare, valabil;
¾ certificat de atestare fiscală din care să rezulte că transportatorul autorizat nu are datorii la
bugetul local ;
¾ declaraţie pe propria răspundere privind dispecerul taxi, (Anexa 3);
¾ declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul
înlocuitor (Anexa 2) ;
¾ dovada achitării a tarifului de modificare.


Dacă se modifică numărul de înmatriculare al autovehiculului taxi este necesar ca
transportatorul autorizat să comande un nou set de ecusoane (cu condiţia achitării contravalorii
acestuia )

La eliberarea autorizaţiei taxi modificată transportatorul autorizat este obligat să
predea setul de ecusoane vechi, daca este cazul.

NOTĂ:
Autorizaţia taxi se eliberează sub rezerva prezentării în maximum 15 zile a dovezii de
fiscalizare a aparatului de taxat. Dacă în termen de 15 zile de la eliberarea autorizaţiei taxi nu
se prezintă dovada fiscalizării aparatului de taxat, autorizaţia taxi se retrage, cf. Art. 21 alin.
5 din Ordinul M.I.R.A. nr. 356/2007.

CERERE PENTRU ÎNLOCUIRE AUTOVEHICUL
Către
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV
DIRECŢIA TEHNICĂ – AUTORITATEA DE AUTORIZARE

Subsemnatul
posesor al

………………………………………………………………………………………..

B.I (C.I.),

(nume si prenume)

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………………… domiciliat în

……………. str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. …………,. în
calitate de ………………………….….. la ………………………………………… ……………………..…
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului autorizat)

solicit înlocuirea autovehiculului cu marca ………………., cu nr. de înmatriculare …………………….
pentru care a fost atribuită autorizaţia taxi cu nr. ……, cu autovehiculul marca ………………., cu nr. de
înmatriculare ….………………. cu care voi executa serviciul de transport ………………………......……
………………………..........……...............………..…….. în municipiul Braşov
(se menţionează serviciul de transport public local)

Motivul înlocuirii este:

 autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului
 autovehiculul a fost casat
 autovehiculul a fost înstrăinat
 autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine

un punctaj superior pentru criteriile

de departajare pe care le îndeplineşte

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT
privind criteriile de departajare
Subsemnatul
posesor al

………………………………………………………………………………………..

B.I (C.I.),

(nume si prenume)

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………………… domiciliat în

……………. str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. …………,. în
calitate de ………………………….….. la ………………………………………… ……………………..…
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului autorizat)

declar pe propria răspundere , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală , că pentru
autovehiculul marca……………….……… cu nr. de înmatriculare …………………… sunt îndeplinite
următoarele criterii :
a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei __________________
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro __________
c) volumul util al portbagajului ___________
d) echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat _________
e) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă ______
f) existenţa airbagurilor pentru pasagerul din faţă/pasagerii din spate________________________
g) autovehiculul este deţinut, în proprietate/ în temeiul unui contract de leasing_______________
h) asigurarea reală a prezenţei autovehiculului în activitate ( minimum 8 ore pe zi lucrătoare)_________
i) dotări suplimentare ale autovehiculului ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
NOTA: Dotările suplimentare pot fi:





dispozitiv GPS monitorizare
perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi
dispozitiv de plată prin intermediul cardului
dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
a TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT
privind asigurarea DISPECERIZĂRII

Subsemnatul
posesor al

………………………………………………………………………………………..

B.I (C.I.),

(nume si prenume)

seria …… .nr.

……………

CNP ………..………………… domiciliat în

……………. str. …………………., nr………., bl. …………, sc. ………..et. ……., ap. …………,. în
calitate de ………………………….….. la ………………………………………… ……………………..…
(administrator/persoană desemnată)

(denumirea transportatorului autorizat)

declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală , că pentru
autovehiculul marca……………….……… cu nr. de înmatriculare ………………….……… voi asigura
dispecerizare pe toată perioada de valabilitate a autorizaţiei taxi nr. …….
Menţionez că la data prezentei declaraţii, pentru autovehiculul precizat mai sus există contract de
dispecerizare nr. ……………..

cu DISPECERUL AUTORIZAT ……………………. …………..
(denumirea dispecerului autorizat)

………………………………………
Declar, de asemenea, că de fiecare dată când intervin modificări legate de contractul de dispecerizare
nr. ……………………….. voi informa Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Data: _______________
Semnătura si ştampila ___________

