PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA

*447016*

Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI DE TAXI
CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL REȚELE EDILITARE ȘI TRANSPORT

P.F.A/S.C. ...................................................................................................................................................,
(nume și prenume/denumire)

cu domiciliul/ sediul în ….................................., str....................................................................., nr. ..................,
ap..........…, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr........................................................................................,
reprezentată de dl/d-na............................................., în calitate de ……………............……………..............….,
(administrator/persoană desemnată)

cu C.I.(B.I.) seria....................., nr..............., CNP......................................................................., cu domiciliul în
loc. ...................................., str.......................…………………...............................................…..........., nr.........,
bl. …, sc. …, et. …., ap. … , telefon ….............................................. la...........................................……….......,
(denumirea transportatorului autorizat)

solicit prelungirea autorizaţiei taxi nr.……, pentru 5 ani, având autovehiculul cu nr. de înmatriculare................
Anexez prezentei următoarele:
□ 1. copia autorizației de transport, emisă de autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului ClujNapoca, valabilă;
□ 2. autorizația de taxi, în original;
□ 3. copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului deținut în proprietate sau
copia certificatului de înmatriculare, a carții de identitate și a contractului de leasing a autovehiculului deținut
în temeiul unui contract de leasing, cu I.T.P. taxi valabil;
□ 4. copia certificatului de agreare valabil;
□ 5 . declarație pe propria răspundere, prin care transportatorul autorizat declară că va asigura dispecerizarea
pe toată perioada de valabilitate a autorizației de taxi şi la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul
autorizat;
□ 6. dovada achitării taxei de 200 lei pentru prelungirea autorizației de taxi;
□ 7. copia contractului de dispecerizare și ultima chitanță/dovada de plată a acestuia;
□ 8. copia asigurării pentru persoane și bunurile acestora, în cazul transportului de persoane ori a asigurării
pentru mărfuri și bunurile transportate, în cazul transportatorului de mărfuri și bunuri;
□ 9. copia asigurării de răspundere civilă;
□ 10. copia certificatului de atestare profesională al conducătorului auto valabil;
□ 11. cazierul fiscal al transportatorului;
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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
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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ATENȚIE!
1.Nu se pot prelungi Autorizațiile de taxi ale transportatorilor care au datorii la bugetul local.
2.Toate copiile depuse vor fi autentificate pentru conformitate cu originalul, de către funcționarul
desemnat al Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului ClujNapoca.

Data: _______________
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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
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.

