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ORAŞUL TÂRGU FRUMOS 

PRIMAR                                                                                                                                                

Autoritatea de Autorizare 

 NR. 42312/14.09.2021 

 

 

                                                                                    

                                                              A N U N Ţ Ă 
                                                                                                                                             

organizarea sesiunii de atribuire a Autorizaţiei taxi. Se vor atribui autorizaţiile cu numărul 50 -

56 (hibrid sau electrică, vechimea >3ani) pentru transport persoane în regim de taxi. Data 

limită de depunere a documentaţiei este 11 noiembrie 2021, data la care va fi anunţat 

rezultatul atribuirii este 15 noiembrie 2021. Dată limită de depunere a contestaţiilor este 19 

noiembrie 2021, dată la care va fi demarată şi procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi. 

Atribuirea se va face pe baza listelor de acte cuprinse în H.C.L. nr. 117/29.06.2009 şi a 

criteriilor de departajare afişate la avizierul instituţiei, respectiv web-site-ul acesteia. 

Informaţii suplimentare se pot solicita de la biroul impozite, taxe şi transport public local. 

 

 LISTA CU ACTELE necesare eliberării Autorizaţiei de Transport Persoane în Regim 

de Taxi: 

1.  Cerere tip (Model anexa 1/1 din Regulamentul pentru desfăşurarea activităţii de 

transport…). 

2. Copie de pe Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului ca transporta- 

      tor, respectiv persoană fizică autorizată, asociaţie familială sau operator economic. 

3. Dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională: 

a) Copie de pe Certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate 

pentru asociaţie familială sau persoană juridică. 

b) Atestatul profesional al taximetristului, în cazul persoanelor fizice autorizate. 

4. Dovada îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate: 

a) Cazierul judiciar al persoanei desemnate sau a persoanei fizice autorizate. 

b) Copie Aviz medical al persoanei desemnate, respectiv al persoanei fizice autorizate. 

c) Copie Aviz psihologic al persoanei desemnate, respectiv al persoanei fizice 

autorizate. 

d) Cazierul fiscal al operatorului economic; 

e) Declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat 

servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut 

interdicţii şi motivul lor. 

5.  Dovada îndeplinirii capacităţii financiare: 

            a)   Declaraţie pe propria raspundere că poate asigura spaţiile necesare pentru parca- 

                  rea autovehiculelor, spaţii care sa fie de cel puţin 1,3xlungimeax laţimea, însoţită 

                  de dovada deţinerii în proprietate sau cu contract de închiriere a spaţiilor 

                  respectiv în copie. 

b) Declaraţia pe proprira răspundere ca deţine, sau are capacitatea financiară de a 

deţine în proprietate sau a contractelor de leasing autovehicule cu care să efectueze 

      serviciul de transport. 

6.   Declaraţie pe propria răspundere cu privire la toate persoanele, care desfăşoară activităţi 

      în executarea serviciilor de transport în regim de taxi şi au calitatea de angajaţi ai transpor- 

      tatorului, respectiv persoana desemnată, taximetrişti,etc., la care se va anexa copii ale cer- 

      tificatelor de atestare profesională a conducătorilor profesionişti şi dovada înregistrării con- 

      tractelor de munca la ITM. 

 Aceste declaraţii vor conţine tabele nominale cu persoana desemnată şi taximetrişti anga- 

      jaţi, datele de identificare ale acestora respectiv, codul numeric personal.     
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          LISTA CU ACTE necesare participării la atribuirea autorizaţiei taxi : 

 

Art. 5 (1) Autorizaţia taxi în cazul transportului în regim de taxi sau orice copie conformă în  

cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere se eliberează de către  

Autoritatea de autorizare, dupa depunerea următoarelor  documente: 

a) copie dupa autorizaţia de transport. 

b) copie dupa certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din 

care să rezulte ca acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv, în  

proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, împreună cu asigurarea RCA, cea 

de bagaje şi persoane. 

c) copie dupa certificatul de agreere emis de Registrul Auto Român numai pentru autovehiculul  

utilizat în transportul în regim de taxi. 

d) declaraţie pe propria răspundere privind criteriile de departajare pe care autovehiculul  

respectiv le îndeplineşte.   

e) certificat fiscal, în original, care să ateste ca transportatorul autorizat nu are datorii la bugetul 

local. 

f)  alte documente care fac dovada dotării autovehiculului, fiscalizării aparatului de  taxat. 

g)  dovadă contract de muncă cu număr de înregistrare de ITM în cazul societăţilor care au 

angajaţi şoferi  care deţin certificat profesional (valabil doar însoţit de adeverinţă medicală, 

aviz psihologic şi cazier judiciar); 

 

 

 

 

                               Primar                                                                    Întocmit, 

                       Vatamanu Ionel                                                       Damian Mihăiţă 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     


