
  

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNLOCUIREA AUTOTURISMULUI  

UTILIZAT ÎN EXECUTAREA SERVICIULUI DE  

TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI 

 

 

 

a)  cerere; 

b)  autorizația taxi în original sau copie, după caz; 

c) copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, respectiv persoană 

fizică autorizată, întreprindere familială/individuală autorizată sau persoană juridică, după caz; 

d) documentul din care reiese  motivul justificat pentru care se solicită înlocuirea autoturismului, cum 

ar fi: 

        1. documentul emis de instituția abilitată care atestă că autovehiculul înlocuit nu mai poate fi 

utilizat din cauza uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului; 

     2. documente emise de Registrul Auto Român, pe numele transportatorului,  pentru  autovehiculul 

înlocuit care atestă că acesta nu mai îndeplinește normele europene privind noxele; 

         3.  documentul care atestă faptul că a fost casat; 

      4. documente de înstrăinare (contract de vânzare-cumpărare, factură fiscală, proces-verbal de 

scoatere din evidența mijloacelor de transport) vizate de autoritățile competente; 

e) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului, din care să rezulte că autovehicul nu are o 

vechime mai mare de 5 ani de la data fabricației; 

f)  copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului înlocuitor, deținut în proprietate sau în 

temeiul unui contract de leasing (însoțit de acordul societății de leasing necesar pentru desfășurarea 

transportului în regim de taxi), inclusiv copie de pe anexa cu inspecția tehnică periodică - ITP 

valabilă; 

g) copie  de  pe  certificatul  de  agreare  a  autovehiculului  respectiv, utilizat  pentru transportul în 

regim de taxi, cu viza de valabilitate, emis de Registrul Auto Român; 

h) declarația pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce 

dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat, în cazul transportului de persoane în regim de 

taxi; 

i) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă pentru autoturismul 

utilizat. 

j) copie de pe autorizație de transport; 

k) taxa eliberare autorizație taxi. 

 

 

*Toate copiile documentelor solicitate trebuie semnate pentru conformitate cu originalul, de către 

solicitant. 

 


