
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *44 700 4* Nr. _____________ / ______

CERERE PENTRU VIZAREA ANUALĂ A AUTORIZAȚIEI

DE DISPECERAT TAXI  

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ

SERVICIUL REȚELE EDILITARE ȘI TRANSPORT

  Subsemnatul_______________________________________, în calitate de _____________________

la ________________________________________ (denumirea persoanei juridice),  cu sediul în  localitatea

____________________,  str.  ______________________,  nr.  _____,  bl.  ____,  ap.  ____,  județul

__________________,  telefon  _____________________,  fax  ________________________,  email:

____________________________,  având  CUI/CIF  __________________,  solicit  vizarea  anuală  aferentă

anului ________  pentru Autorizația de dispecerat taxi nr. ___________ .

Anexez prezentei, următoarele documente  în xerocopie:

1. copia certificatului de înmatriculare emis de registrul comerţului;

2.  declaraţie  pe  propria  răspundere  a  persoanei  desemnate  să  administreze  societatea conform  căreia

dispeceratul  deţine  baza  tehnică  necesară,  staţia  de  emisie–recepţie,  frecvenţa  radio  protejată,  personalul

autorizat şi spaţiile tehnice;
3.certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că dispeceratul nu are datorii la bugetul local va fi obținut
ulterior depunerii documentației de către inspectorul care instrumentează documentația;
4. copia certificatului de operator radiotelefonist al angajaţilor dispeceratului de taxi, eliberat de autoritatea în
domeniul comunicaţiilor;
5. copia licenţei de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu;

6. dovada plăţii taxei de viză anuală a autorizaţiei de dispecerat taxi în cuantum de 100 lei.

Observaţii:

     - la depunerea dosarului se vor prezenta şi în original documentele sus-menţionate pentru conformitate cu

originalul;

 nu se vor prelua dosare incomplete.

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 * 44 70 04 *

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.



PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *44 700 4* Nr. _____________ / ______

□ 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
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