PRIMĂRIA

*447002*

CLUJ-NAPOCA

Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT-PRIMA AUTORIZARE
conform Legii nr. 265/2007
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT LOCAL
Subsemnatul ______________________________ în calitate de ___________________ (persoană
desemnată

etc.)__________________

asociaţiei

familiale,

etc.),

cu

la

________________________(denumirea

sediul/domiciliul

în

ţara

persoanei

__________________,

juridice,
localitatea

____________________, str.____________________, nr.______, bl._____, ap._____, sectorul/judeţul
___________, telefon _______________, fax _____________, având CUI/CIF/etc. ___________/_______
cont nr. _____________________________, deschis la Banca _____________________________, Sucursala
_________________

solicit

acordarea

______________________________________

autorizaţiei
(se

de

menţionează

transport

serviciul

de

pentru
transport)

________________________________ şi anexez următoarele documente în copie xerox:
1) copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică
autorizată, intreprindere familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
2) dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
- copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau intreprindere familială
(obţinut de la ARR); În cazul în care administratorul societăţii nu deţine certificat de competenţă profesională
se va desemna altă persoană care îndeplineşte aceste condiţii şi care are încheiat un contract individual de
muncă ( vizat de ITM ) cu societatea în cauză.
- copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
3) dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
a. cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de conducere şi
de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a persoanelor transportate,
protecţia mediului;
- nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
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Timp estimativ de completare: 15 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu
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vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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b. avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul
transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul
auto, care va fi şi persoana desemnată;
c. cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
4) dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor
autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii
deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
- declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a deţine
un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care le va utiliza
în realizarea serviciului de transport.
5). Taxa de eliberare a autorizaţiei de transport în sumă de 150 lei, conform H.C.L. nr.109/2010.
6). Două declaraţii pe proprie răspundere (vezi verso).

□ Prin prezenta solicit comunicarea răspunsului pe următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________________________
□ Mă oblig să comunic instituției orice modificare intervine în legătură cu această adresă de e-mail
□ Îmi exprim consimțământul ca Primăria Municipiului Cluj-Napoca să comunice orice informații, date
personale, clarificări și completări pe adresa de e-mail indicată mai sus
□ Am luat la cunoștință faptul că în cazul nefuncționării serverului de e-mail comunicat sau în cazul
adresei greșite de e-mail, Municipiul Cluj-Napoca nu poate fi tras la răspundere pentru acest lucru

Data: ______________

Semnătura: _______________

Telefon: ____________

Ștampila: _________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3

*447002*

Timp estimativ de completare: 15 minute
Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului ClujNapoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu
protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana
vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.

PRIMĂRIA

*447002*

CLUJ-NAPOCA

Nr. _____________ / ______

DECLARAŢIE 1

Subsemnatul ________________________ în calitate de ____________________
la __________________________________(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.), cu
sediul/domiciliul în ţara _______________, localitatea _______________, str.____________________,
nr._______,

ap.____,

judeţul

_____________,

telefon

_______________,

având

CUI/CIF

__________/_________ declar pe propria răspundere că pot asigura spaţiile necesare pentru parcarea tuturor
autovehiculelor cu care vor desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, spaţii
deţinute ____________________________________( în proprietate sau prin contract de închiriere).

Data: ______________

Semnătura: _______________

Telefon: ____________

Ștampila: ________________

DECLARAŢIE 2
Subsemnatul _________________________ în calitate de ____________________
la __________________________________(denumirea persoanei juridice, asociaţiei familiale etc.), cu
sediul/domiciliul în ţara _______________, localitatea _______________, str.____________________,
nr._______,

ap.____,

judeţul

_____________,

telefon

_______________,

având

CUI/CIF

__________/_________ declar pe propria răspundere că deţin / am capacitatea financiară de a deţine, un
număr de ____________
temeiul

contractelor

autovehicule, în proprietate
de leasing

_________________________

sau

în

_________________________________, pe care le voi utiliza în

realizarea serviciului de transport în regim de taxi.
Data: ______________

Semnătura: _______________

Telefon: ____________

Ștampila: _________________
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