
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAȚIILOR DE TRANSPORT

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizației de transport;
b) statutul sau actul constitutiv al societății;
c) copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului ca transportator, persoană

juridică;
d) copie de pe certificatul de competență  profesională  al managerului de transport pentru

transportatorul persoană juridică sau asociație familială+contract de muncă+ extras REVISAL;
e) acte doveditoare a absolvirii de către managerul de transport a studiilor liceale, cu sau fără

diplomă de bacalaureat;
f) cazierul judiciar al managerului de transport;
g) avizul medical și avizul psihologic care atestă  că  managerul de transport este apt pentru a

ocupa o funcție care concură la siguranța circulației. În cazul transportatorului autorizat, persoană
fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru conducătorul auto, care va fi şi
manager de transport;

h) cazierul fiscal al transportatorului (se obține de la Administrația Finanțelor Publice a
Municipiului Tulcea de pe str. Babadag, nr. 163 bis);

i) certificat de atestare fiscală care să precizeze că transportatorul nu are datorii la bugetul local
(se eliberează de către Serviciul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea);

j) declarație pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spațiile necesare pentru
parcarea tuturor autovehiculelor cu care va desfășura transportul în regim de taxi, spații deținute în
proprietate sau prin contract de închiriere (se anexează, în copie,  contractele respective);

k) declarație pe propria răspundere privind perioadele în care transportatorul a mai executat
servicii de transport în regim de taxi cu menționarea intervalelor când a avut interdicții şi motivul
acestora;

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

m) taxa eliberare autorizație transport.
*Toate copiile documentelor solicitate trebuie semnate pentru conformitate cu originalul, de

către solicitant.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA
AUTORIZAȚIILOR TAXI

a) cerere de eliberare a autorizației taxi;
b) copie de pe certificatul de înmatriculare a autovehiculului deținut în proprietate sau în temeiul

unui contract de leasing (însoțit de acordul firmei de leasing necesar pentru desfășurarea activității
de transport în regim de taxi);

c) copie de pe cartea de identitate a autovehiculului care este utilizat ca taxi;
d) 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;
e) 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;

f) copie de pe asigurarea pasagerilor şi bagajelor acestora pentru riscuri, valabilă  pentru
autovehiculele utilizate;

g) certificat fiscal eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului
Tulcea.

i) taxa eliberare autorizație taxi.

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


