Acte necesare prelungirii/reînnoirii/eliberării
unor autorizaţii de transport în regim de taxi
I . Autorizaţii de transport ( firmă ) :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

cererea transportatorului, pe care să fie trecut şi număr telefon;
* autorizaţia de transport în original;
copie certificat de înregistrare ca transportator şi certificatul constatator din
care reiese activitatea – cod CAEN 4932 ( eliberate de registrul comertului ) ;
act constitutiv;
copie atestat profesional al taximetristului ;
cazierul judiciar al taximetristului ( eliberat de Poliţia Sighişoara ) ;
cazierul fiscal al transportatorului ( eliberat de Administraţia Financiară,
cererea 502 – se găşeşte pe site-ul ANAF, pentru eliberarea 504 );
certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are
datorii la bugetul local ( Primărie - Impozite şi taxe locale );
avizul medical şi cel psihologic care atestă că transportatorul este apt pentru a
ocupa o funcţie care concură la siguranţa circulaţiei;
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului privind perioadele în
care a mai efectuat serviciul de transport în regim de taxi;
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul
necesar pentru parcarea autovehiculului;
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că are capacitatea
financiară de a deţine autovehiculul;
declaraţie care atestă că s-au înregistrat integral veniturile, în conformitate cu
datele furnizate din memoria fiscală a aparatului de taxat, în evidenţele
contabile ( în cazul S.C. este semnată şi ştampilată de un expert contabil ).
* in cazul transformării din P.F.A/I.I. in S.C., declaraţie autentificată la notar;
dovada plăţii tarifului de acordarea autorizaţiei de transport, conform H.C.L.,
aceasta se întocmeşte la camera 32, etajul I, Pimăria Sighişoara.

II . Autorizaţii taxi ( auto ) :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

cererea transportatorului, pe care să fie trecut şi număr telefon;
copie carte de identitate ( buletin ) ;
copie autorizaţie transport;
* autorizaţia taxi în original;
copie certificat de înmatriculare şi a cărţii de identitate,
copie certificat de agreere valabil, faţă - verso;
certificat de atestare fiscală, din care să rezulte că transportatorul nu are
datorii la bugetul local ( Primărie );
copie contractul de dispecerat taxi, valabil la data eliberării autorizaţei taxi;
dovada plăţii tarifului de acordare a autorizaţiei taxi, conform H.C.L, aceasta
se întocmeşte la camera 32, etajul I, Pimăria Sighişoara.

