
DOAMNA PRIMAR, 
 

 

             Subsemnatul..............................................., posesor al B.I./C.I. seria ............. .., nr .................................. , 
în calitate de reprezentant legal al S.C .......................................................................................... ......, cu sediul în 

Craiova, str ............................................. , nr ........... , bl ............., sc............. , ap ........... ...., vă rog să-mi aprobaţi 
eliberarea unei autorizaţii de dispecerat taxi, conform art. 21 din HCL nr.28/2008 prin care a fost aprobat 

„Regulamentul pentru organizarea şi efectuarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul 

municipiului Craiova". 
 La prezenta solicitare anexez următoarele documente: 

• copie de pe certificatul de înmatriculare emis de registrul comerţului; 

• copie de pe certificatul de operator telefonist al angajaţilor dispeceratului taxi, eliberat de autoritatea în 

domeniul comunicaţiilor; 

• copie de pe licenţa de utilizare a frecvenţelor radioelectrice, eliberată de autoritatea în domeniu; 
• dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv: 

- cazierul judiciar al persoanei desemnate 

- avizul medical şi avizul psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care 

concură la siguranţa circulaţiei; 

- cazierul fiscal al transportatorului; 
• declaraţia pe propria răspundere a persoanei desemnate să administreze activitatea, conform căreia 

dispeceratul deţine baza tehnică necesară, staţia de emisie-recepţie, fregvenţa radio protejată, personalul 

autorizat şi spaţiile necesare; 

• dovada proprietăţii-certificatul de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru denumirea 

şi reprezentarea grafică/sigla dispeceratului taxi; 
• graficul de prezenţă lunar al taxiurilor în trafic, cu programul de lucru declarat de fiecare transportator 

deservit; 
• declaraţie pe proprie răspundere a persoanei desemnate să administreze activitatea, privind utilizarea 

tarifului (unic sau diferenţiat pe categorii de autovehicule), însoţită de modul de calcul al tarifului stabilit la 

nivelul dispeceratului, conform Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare a Serviciilor Comunitare 

de Utilităţi Publice nr. 243/2007; 

• certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale, eliberat de direcţiile finanţelor publice; 
• regulamentul de ordine internă de funcţionare a dispeceratului, inclusiv fişa postului pentru personalul 

autorizat. 
 
Telefon:_________________ 

 
 

 Data,         Semnătura, 
 
 
 
 
 

 

DOAMNEI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
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 Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 


