Anexa 3
Nr. înreg.

/

Cerere pentru înscrierea persoanelor juridice în “lista de aşteptare”

DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul
, nr.

, cu domiciliul în
, bl.

cu sediul în

, ap.

la O.R.C. sub nr. J17 /

, în calitate de asociat la S.C.

, tel.

str.

, nr.
/

, str.

, bl.

, ap.

, tel.

, C.U.I.

, înregistrată
, solicit înscrierea în “Lista de

aşteptare” pentru obţinerea autorizaţiei taxi pentru transport persoane în regim taxi a autoturismului cu

următoarele caracteristici:
-

nr. de înmatriculare

;

-

nr. identificare

;

-

marca / tipul

;

-

proprietate / leasing;

Anexez următoarele documente valabile:
1. cópie act constitutiv al societăţii comerciale;
2. cópie certificat înregistrare al societăţii comerciale;
3. cópie acte identitate asociaţi;
4. cópie certificat de competenţă profesională pentru transport rutier de persoane al persoanei desemnate
să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane eliberat de A.R.R.. Numele
acestei persoane
;
5. cazierul judiciar al persoanei desemnate;
6. aviz medico-psihologic care atestă că persoana desemnata este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei;
7. cazierul fiscal al S.C.;
8. cópie certificat de înmatriculare al autoturismului;
9. cópie carte de identitate a autoturismului;
10. cópie contract de leasing, după caz;
11. Dosar de încopciat.
Subsemnatul
declar următoarele:
1. Cunosc prevederile Legii 38 / 2003 privind transportul în regim taxi şi în regim de închiriere cu
modificările şi completările ulterioare precum şi sancţiunile aplicabile în cazul desfăşurării
activităţilor ilegale de transport persoane;
2.
Nu am mai desfăşurat în trecut activităţi de transport în regim taxi.
Am desfăşurat activităţi
de transport în regim taxi în perioada:
şi am avut
următoarele interdicţii şi sancţiuni:
.
3. Sunt de acord să fiu eliminat din lista de aşteptare în cazul în care voi fi depistat efectuând ilegal
activităţi de transport persoane în regim taxi în această perioadă.
Data:

Semnătura (ştampila) solicitantului

