
Nr. înregistrare: .................................. 

 

Cerere de înscriere pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi 

 

                    Către 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

 

 Subsemnatul ....................................................................(nume şi prenume), în calitate de 

.................................................... (persoană desemnată etc.) la ....................................................  

..................................................................................., cu sediul în  ................................................. 

str.............................................. nr........... bl.......... sc............ ap.............. nr.telefon 

.............................................. având Autorizaţia de Transport nr................... din ............................. 

cu viza de valabilitate până la............................... ,vă rog să-mi aprobaţi participarea la procedura 

de departajare în vederea atribuirii autorizaţiilor taxi pentru un nr. de ............... autovehicule . 

 Autovehiculul/autovehiculele cu care voi participa la procedura de departajare, precum şi 

criteriile de departajare pe care aceştia le îndeplinesc sunt specificate în declaraţia/declaraţiile pe 

propria răspundere. 

 Am luat la cunoştinţă, că în conformitate cu prevederile art.25 din Ordinul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a legii 

nr. 38/2003 modificată şi completată, “Atribuirea autorizaţiei taxi se anulează şi nu se mai 

eliberează în următoarele cazuri: 

a) precizările referitoare la autovehiculul prezentat în declaraţia pe propria răspundere nu 

corespund realităţii; 

b) dacă transportatorul autorizat în termen de 6 luni de la atribuirea autorizaţiei nu a prezentat 

documentele autovehiculului pentru care a solicitat atribuirea” 

 Am luat la cunoştinţă că în conformitate cu prevederile art.14^2 alin. (5) din Legea 

38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, “În cazul în care un transportator autorizat 

participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform 

declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de 

garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se 

restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei 

taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării 

procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea 

autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori 

în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător 

garanţia depusă.” 

 Anexat depun următoarele documente: 

 Copia autorizaţiei de transport 

 Declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare  

 Cartea de identitate al autovehiculului , sau 

 În cazul în care transportatorul autorizat nu deţine autovehiculele, scrisoare de garanţie în 

cuantum de 5 % din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre 

acestea. Scrisoarea de garanţie trebuie să  conţină că, la prima solicitare a beneficiarului, Primăria 

Municipiului Sfântu Gheorghe, banca va vira suma prevăzută în scrisoarea bancară fără nici o 

condiţie în contul acestuia .Termenul scrisorii de garanţie va fi 13.04.2023.( se va depune şi copia 

după factura proformă de la societatea de distribuţie a autovehiculului). 

 

  Data: .........................                   Numele şi prenumele: ........................................................... 

                                                        Semnătura şi ştampila: 


