
CĂTRE  PRIMĂRIA _______________________ 
    (numele localităţii) 
SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ 

 
 

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZA ŢIEI DE TRANSPORT 
- Prima autorizare conform Legii nr. 265/2007, cu modificările şi completările ulterioare - 

 
Subsemnatul _________________________ (nume si prenume) în calitate de______________________ (persoana 
desemnată etc.) _______________________ la _____________________ (denumirea persoanei juridice, asociaţiei 
familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ______________, localitatea _____________________, 
str_____________________, nr_______, bl_______, sc_______, et_______, ap_______, sectorul/ 
judeţul______________, telefon_____________________, fax_____________________ având CUI/CIF/etc. 
_____________________cont____________________________, deschis la Banca____________________________, 
Sucursala_____________________ vă solicit acordarea autorizaţiei pentru 
__________________________________________ (se menţionează serviciul de transport) _____________________şi  
anexez  următoarele documente în fotocopie: 
 

1. copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică  
utorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz; 

2. dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv: 
a) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau 
asociaţie familială (obţinut de la ARR) ; 

b) copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată; 
3. dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate,  respectiv: 

a) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta: 
▪ nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; 
▪ nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de 

conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a 
persoanelor transportate, protecţia mediului; 

▪ nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol; 
b) avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care 

concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul 
transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru 
conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată; 

c) cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic; 
4. dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv: 

a) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea 
tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de 
închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere; 

b) declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a 
deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care 
le va utiliza în realizarea serviciului de transport. 

 
 

NUMELE SI PRENUMELE 
__________________________ 

DATA: 
______________ 

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA 
_________________________ 


