CERERE PENTRU ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI TAXI

SRL, IF, PFA, II

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

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

(asociat , administr., manager de trans., pers. fizica autorizată, etc.)

al ............................................................................................................................................................., cu sediul în localitatea Baia Mare,
(denumirea societăţii comerciale, intrepr. familiale, persoanei fizice autorizate, intrepr. individuale,)

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

autorizaţiei taxi nr. …………....................…… vă solicit prin prezenta să aprobaţi înlocuirea
autoturismului cu nr. înmatriculare …………………………………………………… marca …………………………………………………………………… ,
an fabricaţie…………………………, culoare

…………………………………………

, deţinut în ………………………………………………………………………………,
(proprietate/leasing)

cu autoturismul cu nr. înmatriculare …………………………………………………… marca ……………………………………………………………………,
an fabricaţie …………………………, culoare
Motivul înlocuirii este:

…………………………………………

, deţinut în ………………………………………………………………………………,
(proprietate/leasing)

□ 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 ……………………………………

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

Anexez prezentei următoarele documente :
□ certificatul de înmatriculare a autovehiculului – COPIE
□ cartea de identitate a autovehiculului – COPIE
□ certificatul de agreare valabil, emis de Registrul Auto Român pentru autovehicul – COPIE
□ declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce
dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat
□ autorizaţia de transport - COPIE
□ chitanţa care atestă achitarea taxei de 150 lei (conf. HCL 459/2019)
□ autorizaţia taxi – ORIGINAL (în cazul modificării sau vizării)
□ punctajele acordate pentru fiecare criteriu de departajare, pentru ambele autoturisme
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