SRL, IF, PFA, II

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
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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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 …….......….............................…….........…………………………,

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire
la falsul în declaraţii, următoarele :
1. Transportatorul pe care îl reprezint a mai executat serviciul public de transport persoane în regim de
taxi timp de ......................... ani şi ......................... luni, iar timp de .......................... a avut suspendat dreptul de a
efectua acest serviciu, din următoarele motive : ........................................................................................................................................
2. Transportatorul pe care îl reprezint deţine în ..................................................................................................................... spaţiile
(proprietate /baza unui contract de închiriere sau concesiune)

necesare pentru parcarea tuturor autoturismelor din Anexa 1(verso) , pe întreaga durată de valabilitate
a autorizaţiiilor taxi.
3. Transportatorul pe care îl reprezint ..............................................................................................................................................................,
(deţine / are capacitatea financiară să deţină)

în ................................................................................................................................................................................... mijloacele de transport,
(proprietate /baza unui contract de leasing)

conform anexei 1 (verso) pe care ....................................................................................................................... pentru realizarea
(le utilizează /doreşte să le utilizeze)

serviciului de transport public persoane în regim de taxi.
4. Orice modificare a uneia sau mai multor condiţii de acordare a autorizaţiei de transport
..................................................................................să
(mă oblig /refuz)

o comunic în scris autorităţii de autorizare, în maximum 30 de zile

de la data modificărilor respective (conform cu art.9 alin.(3) din Legea 38/2003).
Data ……………………………………

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

11.2019

Anexa 1

Nr. crt.

Marcă / model autoturism

Anul fabricaţiei

Număr înmatriculare

Semnătură …………....……………….....................………………………

