SRL, IF

CERERE PENTRU ACORDAREA /MODIFICAREA /VIZAREA AUTORIZAŢIE DE TRANSPORT
Către Municipiul Baia Mare
Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria Baia Mare a datelor
cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016.

DA



NU



Dacă aţi bifat căsuţa NU, cererea dumneavoastră nu va fi înregistrată!

Subsemnatul ........................................................................................................., în calitate de ...............................................................................
(nume şi prenume)

(asociat, administrator, manager de transport)

al .......................................................................................................................................................................... , cu sediul în localitatea Baia Mare,
(denumirea societăţii comerciale, intreprinderii familiale)

str. ................................................................................................................................................... nr. ................, ap. ............., judeţul Maramureş,
CUI ……………………….......………………… , telefon ……………………..........………......….....………………………, e-mail …………………….....………………...........…………………,

vă solicit prin prezenta

□

ACORDAREA

□

MODIFICAREA

□

VIZAREA

AUTORIZAŢIEI

DE TRANSPORT PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PERSOANE IN REGIM DE TAXI NR. ........
De asemenea, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declaraţii şi prevederile art. 71 şi art. 143 din Legea 38 din 2003, actualizată, faptul că :
d-l/d-na ...................………….........................................………...........……..........……... .........................……....……........................ a
(numele şi prenumele managerului de transport)

(este angajat/ă / nu este angajat/ă )

societăţii / intrepr. familiale mai sus amintite, în cadrul căreia ocupă funcţia de manager de transport,
conduce permanent şi efectiv activitatea de transport în regim de taxi a acesteia şi ..........................................
(este/nu este )
abolvent/ă de liceu.
Data …………………….

Nume, prenume, semnătură ……………………………………….

Anexez prezentei următoarele documente :

□ certificatul de înregistrare la registrul comerţului – COPIE
□ certificatul de competenta profesionala al managerului de transport - COPIE
□ cazierul judiciar al managerului de transport – ORIGINAL
□ cazierul fiscal al transportatorului – ORIGINAL
□ avizul medical şi psihologic al managerului de transport (valabil 1 an pt. grupa de vârstă 18-65 de ani) – COPIE
□ 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 interdictii şi motivul acestora;
- asigurarea spaţiilor necesare pentru parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfaşura transportul în regim de taxi,
spaţii deţinute în proprietate sau în baza unui contract de închiriere;
- capacitatea financiară de a deţine un numar de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de
leasing, pe care le va utiliza în realizarea serviciului de transport

□ Chitanţa care atestă achitarea taxei de 150 lei (conf. HCL 459/2019)
□ Autorizaţia de transport – ORIGINAL (în cazul modificării sau vizării)
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