
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN

ANUNŢĂ
Începerea procedurii de preluare a dosarelor pentru vizarea autorizaţiilor de 

transport pentru efectuarea serviciului de transport public local în regim de taxi, 
pentru transportatorii autorizaţi a căror viză de valabilitate expiră până la data de 
31.12.2019.

Autorizaţia de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare pe 
durată nedeterminată şi este valabilă cu condiţia vizării acesteia la fiecare 5 ani de 
către aceasta, odată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor care stau la baza emiterii 
unei astfel de autorizaţii.

Documentele necesare pentru vizarea autorizaţiilor de transport sunt 
următoarele:
a) cererea transportatorului pentru vizarea autorizaţiei de transport,
b) copie dupa certificatul de inregistrare şi  certificatul constatator emise de Registrul Comertului Neamt ca 
transportator persoană fizica autorizata/întreprindere familiala/întreprindere individuală/persoana juridica, 
dupa caz;
c) copie dupa certificatul de competenta profesionala a managerului de transport, pentru transportatorul 
persoană juridică sau întreprindere familială;
d) copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoana fizica autorizata;
e) cazierul judiciar al managerului de transport în regim de taxi și închiriere, din care sa rezulte ca aceasta:

* nu a fost condamnata pentru infractiuni de natura comerciala;
* nu a fost condamnata pentru infractiuni privind conditiile de plata si de angajare, perioadele de 

conducere si de odihna ale conducatorilor auto, siguranta rutiera, siguranta vehiculului rutier sau a 
persoanelor transportate, protectia mediului;

* nu a fost condamnata pentru infractiuni de talharie, crima si viol;
f) avizul medico-psihologic, care atesta ca managerul de transport este apt pentru a ocupa o functie care 
concura la siguranta circulatiei, obtinut conform prevederilor legale. In cazul transportatorului autorizat, 
persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducatorul auto, care va fi si 
managerul de transport;
g) cazierul fiscal al transportatorului, daca acesta este operator economic;
h) declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care transportatorul a mai executat servicii de 
transport in regim de taxi, cu mentionarea intervalelor in care acesta a avut interdictii si motivul acestora;
i) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca poate asigura spatiile necesare pentru parcarea          
tuturor autovehiculelor cu care va desfasura transportul in regim de taxi, spatii detinute in proprietate sau 
prin contract de inchiriere;
j) declaratie pe propria raspundere a transportatorului ca acesta detine sau are capacitatea financiara de a        
detine un numar de autovehicule, pe tipuri, in proprietate sau in temeiul contractelor de leasing, pe care le va 
utiliza in realizarea serviciului de transport, precizand care sunt criteriile de departajare stabilite pe care le 
poate indeplini, pe fiecare autovehicul si pe numere de circulatie, daca este posibil.

k) declaraţie pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condiţiilor iniţiale de acordare a 
autorizaţiei de transport.

Copiile documentelor vor fi semnate şi ştampilate, pentru conformitate cu originalul, de 
către solicitant.

Dosarele se vor depune la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului 
Roman, zilnic, începând cu data de 15.10.2019 până în data de 01.11.2019.. după 
următorul program: luni – joi: 08,00 –  16,30;  vineri: 08,00 – 14,00.

   


