CERERE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAŢIEI 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.

DA



NU



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 …….......….............................…….........…………………………,

vă solicit prin prezenta să aprobaţi prelungirea autorizaţiei taxi nr. ………….....................................……,
pentru autoturismul …………………………….............................................................………….......................………...........………………..........................……
(marca / model)

cu nr. înmatriculare ……….....................................................................…………………… , anul fabricaţie ………………….....................………,
culoare……………………........................….....……………, deţinut în ………………………….........………………....................................…………………………………….
(proprietate / leasing)

De asemenea, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
Penal cu privire la falsul în declaraţii, faptul că ..............................…………................………...........………………............…… în
(am înregistrat integral / nu am înregistrat integral)

evidenţele contabile, venitul brut realizat din transportul în regim de taxi, în conformitate
cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat din dotarea taxiului sus
amintit, pentru care solicit prelungirea autorizaţiei taxi .
Data ……………………………………

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

Anexez prezentei următoarele documente :

□ cartea de identitate a autovehiculului – copie
□ certificatul de înmatriculare al autoturismului – 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
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