
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *447003* Nr. _____________ / ______

                   CERERE PRIVIND CESIONAREA CONTRACTULUI-CADRU DE                   
  ATRIBUIRE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL REŢELE EDILITARE ŞI TRANSPORT LOCAL

 Subsemnatul_______________________________________,  C.I.(B.I.)  seria____nr.____________,

C.N.P.                  _____    , domiciliat în mun._________________, str.______________________, nr.____,

ap.____, în calitate de___________________, al SC ____________________________________SRL, C.U.I.

nr.____________/__________,  cu  sediul  în  Mun.______________________________,

str.____________________________nr.______,  ap._______,  posesor  al  autorizaţiei  de  transport

nr.______/_______ şi  al autorizaţiei/autorizaţiilor  taxi nr.__________________________________/______,

eliberate în  baza Legii nr.38/2003, modificată şi completată,  prin prezenta  solicit  cesionarea parţială sau

totală a contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi, urmare operaţiunii: 

       a)  □  divizare;               b)   □  fuzionare;        c)  □    cedarea autorizaţiei/autorizaţiilor taxi      nr. 

_______________________________________/________, în favoarea angajatului/angajaţilor: 

________________________________________________________________________________.   

       Anexez prezentei următoarele acte în copie:

a)  În cazul divizării:
1. Certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale autorizate şi al societăţii comerciale nou înfiinţată;
2. Certificat constatator actual al societăţii comerciale autorizate şi rezoluția societăţii nou înfiinţată, privind
procedura de divizare; 
3. Dovada cesionării (autorizației/autorizațiilor de taxi) contractului – cadru de atribuire în gestiune delagată a
serviciului de transport în regim de taxi(*);
4. Autorizaţia de transport a societăţii nou înfiinţată, în copie;
5. Autorizaţia/autorizaţiile taxi care urmează a fi transferate noii societăţi în original;
6. Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor (*);
7. Dovadă eliberată de un dispecerat taxi autorizat pentru  societatea  nou  înfiinţată,  privind dispecerizarea; 
8. Chitanţa în copie cu suma de 113 lei /autorizaţie taxi, reprezentând  taxa  de  modificare a acesteia.
        
b)  În cazul fuziunii:
1. Certificatele unice de înregistrare ale societăţilor comerciale autorizate care urmează să fuzioneze;
2 Certificat constatator actual al societăţilor comerciale autorizate şi rezoluția noii societăţi rezultată în urma
fuzionării acestora;
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Timp estimativ de completare: 10 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca 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.
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3. Dovada cesionării (autorizației/autorizațiilor de taxi)  contractului – cadru de atribuire în gestiune delagată a
serviciului de transport în regim de taxi(*);
4. Autorizaţiile de transport ale societăţilor autorizate în original;
5. Autorizaţiile taxi deţinute de societăţile autorizate care fuzionează, în original;
6. Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor (*);
7. Chitanţa în copie cu suma de 113 lei /autorizaţie taxi, reprezentând  taxa  de  modificare a acesteia.
       
 c)  În cazul cedării unei/unor autorizaţii angajatului/angajaţilor:
1. Certificatul unic de înregistrare al societăţii comerciale autorizate şi al societăţii(lor)/PF/IF nou înfiinţate;
2. Statutul societăţii comerciale autorizate şi al societăţii(lor)/PF/IF nou înfiinţate;
3. Dovada cesionării (autorizației/autorizațiilor de taxi) contractului – cadru de atribuire în gestiune delagată a
serviciului de transport în regim de taxi(*);
4. Autorizaţia de transport a societăţii(lor)/PF/IF nou înfiinţate, în xerocopie;
5. Autorizaţia/autorizaţiile taxi care urmează a fi cedate noii societăţi, în original;
6.  Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor înmatriculate
pe societatea nou înființată. (*);
7. Dovadă eliberată de un dispecerat taxi autorizat pentru  societatea  nou  înfiinţată,  privind dispecerizarea; 
8. Contractul/contractele  individuale de  muncă  ale angajatului/angajaţilor  societăţii  comerciale  autorizate,  
    care  urmează   să  cesioneze autorizaţiile taxi,  din care  să reiasă  vechimea  de  minim  1  an  de  zile  în   
    cadrul societăţii respective;
9. Chitanţa în copie cu suma de 113 lei /autorizaţie taxi, reprezentând  taxa  de  modificare a acesteia.
Notă:
         (*) - se  vor  utiliza  obligatoriu  numai  autovehiculele  pentru  care  s-au  atribuit  autorizaţiile
taxi,  autorizaţii care urmează a fi  reatribuite, urmare uneia dintre procedurile sus-menţionate.

□ 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: ________________
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