
                                                                                    

 

  Nr. de înregistrare ……………. 

Data …………………………... 

Către, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN 

 
 Subsemnatul ……………………….........…, reprezentant legal al 

transportatorului autorizat în regim de taxi ............................................................., 

cu Autorizaţia de transport nr. ……... cu sediul în Mun. Roman, str. ..........…………..        

......................................................, bl ….., sc. ……., et. …., ap. .…., jud. Neamț, 

telefon/fax …………….., C.U.I…………....., vă solicit eliberarea  Autorizaţiei 
taxi cu nr. ..........., urmare a înlocuirii autovehiculului marca ................................, 

cu număr de înmatriculare ......................, anul de fabricaţie ..........., cu autovehiculul 

marca ..........................................., cu număr de înmatriculare ................................., 

anul de fabricaţie .............. 
 Autovehiculul înlocuitor trebuie să fie deținut în proprietate sau în temeiul unui 
contract de leasing, să îndeplinească cel puțin același punctaj ca autovehiculul înlocuit 
privind criteriile de departajare în cazul transportului de persoane în regim de taxi, să aibă 
vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit, dar nu 
mai mult de 5 ani și să îndeplinească condițiile necesare pentru procedura de eliberare a 
autorizațiilor taxi sau a copiilor conforme, după caz. 
 Autovehiculul poate fi înlocuit în unul dintre următoarele cazuri: 
     □ autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării 
sau furtului. În această categorie se înscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai 
corespunde normelor europene privind noxele; 
     □ autovehiculul a fost casat; 
     □ autovehiculul a fost înstrăinat; 
     □ autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior din 
aplicarea criteriilor de departajare existente, după caz.   

 Anexez cererii următoarele documente: 

    □ autorizaţia taxi, în original; 

    □ documentul prin care se justifică înlocuirea autovehiculului; 

    □ copia certificatului de înmatriculare a autovehiculului, cu viza I.T.P.; 

    □ copia cărţii de identitate a autovehiculului; 

    □ copia certificatului de agreare; 

    □ declaraţia pe propria răspundere privind modul în care este asigurată 

dispecerizarea și la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în 

cazul transportului de persoane în regim de taxi; 

    □ dovada achitării taxei de modificare a autorizaţiei. 
  Observaţii: 

● dovada fiscalizării memoriei electronice a aparatului de taxat se prezintă în maximum 15 
zile de la eliberarea autorizației taxi 
 ● Copiile documentelor vor fi semnate şi ştampilate, pentru conformitate cu originalul, 
de către solicitant. 

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

                                                                                ………………………………… 

                                                                                           Semnătura şi ștampila 

                                                                               ....................................................                           
 


