
ROMÂNIA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 
 
AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 

 
Nr.___________ din __________ 

 
 

pentru efectuarea serviciului de transport 

public local _________________________________  

de către ____________________________________ 

cu sediul / domiciliul în Braşov, _________________ 

____________________________________________

__________________________________________ 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la 

________________ . 

   

   Primar, 

  _____________________ 

 

                                              ROMÂNIA               Anexa nr.2 la Regulament 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 
 

 
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
 

Nr.___________ din __________ 
 
 
 

pentru efectuarea serviciului de transport public local _____________________________________  

de către _________________________________________ cu sediul / domiciliul în Braşov, _____________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________ . 

     

                                                                            Primar, 

                                                                 ________________                        

 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
Se eliberează, în conformitate cu prevederile  

Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 

AUTORIZAŢIA TAXI 
 

Nr.___________ din __________ 
 
             în vederea executării serviciului de transport 

public local de persoane în regim de taxi de către 

transportatorul autorizat ________________________ 

__________________cu sediul / domiciliul în Braşov, 

pentru autovehiculul marca_____________________  

număr de înmatriculare_________________, posesor 

al  Autorizaţiei de transport nr._________  

cu viza de valabilitate până la data de______________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la 

________________ . 

         Primar,                                         

                            ________________                      

                                      ROMÂNIA                         Anexa nr.3 la Regulament 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 
 

   
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
AUTORIZAŢIA TAXI 

 
Nr.___________ din __________ 

 
 
                   în vederea executării serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi de către 

transportatorul autorizat  __________________________________________________________________  

cu sediul / domiciliul în Braşov,  pentru autovehiculul marca______________________________ 

număr de înmatriculare _________________________  posesor al  Autorizaţiei de transport nr._________   

cu viza de valabilitate până la data de ________________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________ . 

                                                                          

                                                                       Primar, 

                                                                                                                       __________________ 

 

 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 

BRAŞOV 
B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile 
 Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi 

şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
AUTORIZAŢIA TAXI 

 
Nr.___________ din __________ 

 
 
       în vederea executării serviciului de transport public 

local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi de către 

transportatorul autorizat ________________________ 

__________________cu sediul / domiciliul în Braşov, 

pentru autovehiculul marca_____________________ 

număr de înmatriculare_______________________ , 

posesor al  Autorizaţiei de transport nr._________  

cu viza de valabilitate până la data de______________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la 

________________ . 

    Primar, 

                        _________________ 

                                  ROMÂNIA                            Anexa nr.4 la Regulament 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 
 

 
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în 
regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
AUTORIZAŢIA TAXI 

 
Nr.___________ din __________ 

 
              

             în vederea executării serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi  

 de către transportatorul autorizat _________________________________________________________ 

 cu sediul / domiciliul în Braşov, pentru autovehiculul marca____________________ 

 număr de înmatriculare _________________________,posesor al  Autorizaţiei de transport nr._________ 

cu viza de valabilitate până la data de ________________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________ . 

                                         

                                                                  Primar, 

                                                                                                            ________________________ 

 



 
ROMÂNIA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI 
BRAŞOV 

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
Se eliberează, în conformitate cu prevederile  

Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi 
şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 
 AUTORIZAŢIA DE DISPECERAT TAXI 

 
Nr.___________ din __________ 

 
  
        pentru executarea activităţii de dispecerat taxi pe 

raza municipiului Braşov de către operatorul 

economic/transportatorul autorizat_________________ 

________________________cu sediul în Braşov, 

posesor al  Certificatului de înregistrare la Oficiul 

Registrului Comerţului Seria ________Nr.________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la 

________________ . 

                            

                                                Primar, 

                          _______________ 

                                          ROMÂNIA                               Anexa nr.5 la Regulament 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAŞOV 

B-dul Eroilor nr. 8 Braşov  500007 

 

 
 

Se eliberează, în conformitate cu prevederile  
Legii nr.38 / 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
 
 
 
 

AUTORIZAŢIA DE DISPECERAT TAXI 
 

Nr.___________ din __________ 
 
 

pentru executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza municipiului Braşov de către operatorul 

economic/transportatorul autorizat _________________________________ cu sediul în Braşov, posesor al  

Certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului Seria ________Nr.________. 

 Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________ . 

   

                                                                                 Primar, 

                                                                                                                    _____________________ 

 

 
   

       
 

 
 

                
 
 
 

   
 
   

 
 
 

_    
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