
 Nr. de înregistrare ………………. 

Data ………………….. 

                                        Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN  
 Subsemnatul ..................................................................................................., C.I./B.I. seria ......., nr. ................., 

C.N.P. ....................................., cu domiciliul în localitatea ........................., str........................................................................, 

nr. .........., ap. ......, în calitate de ........................................, al S.C. ................................................................................... S.R.L. 
cu sediul în Roman, str. ......................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul Neamț, telefon 

.........................................,  e-mail .............................................................., având CUI/CIF ....................................., cont 

................................., deschis la Banca ........................................................, Sucursala .........................................., posesor al 

Autorizaţiei de transport nr. ................, şi al autorizaţiei/autorizaţiilor taxi nr. ...................................................................., prin 

prezenta solicit cesionarea parţială sau totală a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport 

în regim de taxi, urmare a operaţiunii: 
    □ titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naştere unui nou transportator; 
    □ titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naştere unor noi transportatori; 
    □ titularul contractului de atribuire a gestiunii renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi în favoarea unor angajaţi ai 

acestuia care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naştere astfel unuia sau mai 

multor transportatori, după caz; 
    □ titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociaţie familială autorizată care se 

transformă într-o persoană juridică, dând naştere unui nou transportator. 
 Anexez prezentei următoarele documente: 

 În cazul fuziunii: 
1. Certificatele de înregistrare ale societăţilor comerciale autorizate care urmează să fuzioneze; 

2. Statutul societăţii comerciale autorizate şi al societăţii nou înfiinţate, privind procedura de divizare; 

3. Dovada cesionării contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi (*); 
4. Autorizaţiile de transport ale societăţilor autorizate în original; 
5. Autorizaţiile taxi deţinute de societăţile autorizate care fuzionează în original; 
6. Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor(**); 
7. Dovadă eliberată de un dispecerat taxi autorizat pentru societatea nou înfiinţată, privind dispecerizarea; 

8. Chitanţa în copie, reprezentând taxa de modificare a autorizaţiei taxi. 

 În cazul divizării: 
1. Certificatul de înregistrare al societăţii comerciale autorizate şi al societăţii comerciale nou înfiinţate; 

2. Statutul societăţii comerciale autorizate şi statutul noii societăţi  rezultată în urma fuzionării acestora; 

3. Dovada cesionării contractului-cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi (*); 
4.Autorizaţia de transport a societăţii nou înfiinţate; 

5. Autorizaţia /autorizaţiile taxi care urmează a fi transferată noii societăţi în original; 
6. Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor(**); 
7. Chitanţa în copie, reprezentând taxa de modificare a autorizaţiei taxi. 

 În cazul cedării unei/unor autorizaţii angajatului/angajaţilor: 
1. Certificatul de înregistrare al societăţii comerciale autorizate şi al societăţii(lor)/PF/IF nou înfiinţate; 

2. Statutul societăţii comerciale autorizate şi al societății(lor)/PF/IF nou înființate; 

3. Dovada cesionării contractului – cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi (*); 

4. Autorizaţia de transport a societăţii(lor)/PF/IF nou înființate, in copie; 

5. Autorizaţia/autorizaţiile taxi care urmează a fi cedate noii societăţi, în original; 
6. Certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi agrearea autovehiculului/autovehiculelor (**); 

7. Dovadă eliberată de un dispecerat taxi autorizat pentru  societatea  nou  înfiinţată,  privind dispecerizarea; 

8. Contractul/contractele  individuale de  muncă  ale angajatului/angajaţilor  societăţii  comerciale  autorizate,   

9. Chitanţa în copie, reprezentând  taxa de  modificare a autorizaţie taxi. 

 În cazul transformării titularului contractului de gestiune din persoană fizică în persoană juridică: 

1. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator eliberate de O.R.C. 
2. Certificatul de competență profesională a managerului de transport, în copie 
3. Certificatul de cazier judiciar al managerului de transport, în copie 

4. Avizul medical și avizul psihologic pentru managerul de transport, în copie 

5. Dovada achitării taxei de modificare a autorizației (pentru fiecare autorizație de transport și autorizație taxi modificată) 
6. Autorizația de transport și autorizația/autorizațiile taxi, în original. 

Obs. 
 (*) - cesionarea    contractului  –  cadru,    în  cazul   în   care   titularul   acestuia   a   urmat    una   din   procedurile   

 sus-menţionate, se va autentifica de către  un notar public. 
 (**) - se  vor  utiliza  obligatoriu  numai  autovehiculele  pentru  care  s-au  atribuit  autorizaţiile  taxi,  autorizaţii care 
 urmează a fi  reatribuite, urmare uneia dintre procedurile sus-menţionate. 
                                                                                

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

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

                                                                                                            Semnătura                      


