CĂTRE PRIMĂRIA _______________________

(numele localităţii)
SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT
- Prima autorizare conform Legii nr. 265/2007, cu modificările şi completările ulterioare -

Subsemnatul _________________________ (nume si prenume) în calitate de______________________ (persoana
desemnată etc.) _______________________ la _____________________ (denumirea persoanei juridice, asociaţiei
familiale etc.), cu sediul/domiciliul în ţara ______________, localitatea _____________________,
str_____________________,
nr_______,
bl_______,
sc_______,
et_______,
ap_______,
sectorul/
judeţul______________, telefon_____________________, fax_____________________ având CUI/CIF/etc.
_____________________cont____________________________, deschis la Banca____________________________,
Sucursala_____________________
vă
solicit
acordarea
autorizaţiei
pentru
__________________________________________ (se menţionează serviciul de transport) _____________________şi
anexez următoarele documente în fotocopie:
1.
2.

3.

4.

copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului ca transportator, respectiv persoană fizică
utorizată, asociaţie familială autorizată sau persoană juridică, după caz;
dovada îndeplinirii condiţiei de capacitate profesională, respectiv:
a)
copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate, definită în Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, pentru transportatorul persoană juridică sau
asociaţie familială (obţinut de la ARR) ;
b)
copie de pe atestatul profesional al taximetristului care este transportator persoană fizică autorizată;
dovada îndeplinirii condiţiei de onorabilitate, respectiv:
a)
cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că aceasta:
▪
nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială;
▪
nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind condiţiile de plată şi de angajare, perioadele de
conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, siguranţa rutieră, siguranţa vehiculului rutier sau a
persoanelor transportate, protecţia mediului;
▪
nu a fost condamnată pentru infracţiuni de tâlhărie, crimă şi viol;
b)
avizul medico-psihologic care atestă că persoana desemnată este aptă pentru a ocupa o funcţie care
concură la siguranţa circulaţiei, obţinut în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. În cazul
transportatorului autorizat, persoană fizică, avizul medico-psihologic valabil este cel emis pentru
conducătorul auto, care va fi şi persoana desemnată;
c)
cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta este operator economic;
dovada îndeplinirii capacităţii financiare, respectiv:
a)
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiile necesare pentru parcarea
tuturor autovehiculelor cu care va desfăşura transportul în regim de taxi sau transportul în regim de
închiriere, spaţii deţinute în proprietate sau prin contract de închiriere;
b)
declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că acesta deţine sau are capacitatea financiară de a
deţine un număr de autovehicule, pe tipuri, în proprietate sau în temeiul contractelor de leasing, pe care
le va utiliza în realizarea serviciului de transport.
NUMELE SI PRENUMELE
__________________________
DATA:
______________
SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA
_________________________

_______________________ POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
(a település neve)

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKET ENGEDÉLYEZŐ ÜGYOSZTÁLY

SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM
– Első engedélyezés a 2007/265. Sz. Törvény értelmében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel –

Alulírott,______________________________(családnév és keresztnév)______________ minőség(em)ben (pl. erre a
célra kinevezett személy stb.) a__________________________ (a kérelmező jogi személy, családi vállalkozás stb.
neve) részéről, amelynek székhelye: ország: __________________, helység: __________________, utca:
__________________, szám: ______, tömbház: ______, lépcsőház: ______, emelet: ______, lakrész: ______,
megye/kerület: __________________;
Telefon: ____________, fax: ____________;
Adószám:
__________________, bankszámlaszám: __________________; Számlavezető
bank
neve:
________________________, az érintett megyei kirendeltség (vagy helyi fiók): __________________, ezennel kérem
a ____________________________________ (kérjük megjelölni azt a szállítmányozási szolgáltatást, amelyre az
engedélyt kéri) jellegű szállítmányozási tevékenység engedélyezését.
Kérelmemhez az alábbi okmányok fénymásolatát csatolom:
1. a kereskedelmi nyilvántartásba szállítmányozóként – azaz ilyen engedéllyel rendelkező magánvállalkozóként, családi
vállalkozásként vagy jogi személyként – történt felvételt tanúsító bejegyzési bizonylata;
a szakmai alkalmasság követelményének való megfelelést igazoló tanúsítvány, ami:
a)
a jogi személyként vagy családi vállalkozásként működő szállítmányozó által kijelölt személy szakmai

2.

b)

3.

kompetenciáját igazoló (a Román Közúti Hatóság – ARR által kiállított) tanúsítvány, amint ezt a
később módosított 2006/102. sz. Törvény által – módosításokkal és kiegészítésekkel - jóváhagyott
2005/109. sz. a közúti szállítmányozásról szóló Sürgősségi kormányrendelet meghatározza;
magánvállalkozóként szállítmányozói engedéllyel rendelkező taxisofőr szakmai felkészültségét és
tapasztalatát igazoló okmány;

a személyes megbízhatóság követelményének való megfelelést igazolandó:
a)
a kijelölt személy erkölcsi bizonyítványa, amely igazolja, hogy a szóban forgó személy ellen:

▪
▪

b)

4.

nem született jogerős elmarasztaló bírói ítélet kereskedelmi jellegű bűncselekmények miatt;
nem született jogerős elmarasztaló bírói ítélet az alkalmazási és bérezési feltételekre, a
gépkocsivezetők munkavégzési és pihenési időtartamára, a közúti biztonságra, a közúti
gépjárművek és a velük szállított személyek biztonságára, valamint a környezetvédelemre
vonatkozó jogszabályok áthágása miatt;
▪
nem született jogerős elmarasztaló bírói ítélet rablás, gyilkosság vagy nemi erőszak
bűncselekménye miatt;
A később módosított 2006/102. sz. Törvény által – módosításokkal és kiegészítésekkel – jóváhagyott
2005/109. sz. Sürgősségi kormányrendelet értelmében megszerzett orvosi és pszichológusi
szakvélemény, amely igazolja, hogy a kijelölt személy alkalmas olyan beosztás betöltésére, amely a
közlekedés biztonságát érintő felelősséggel jár. A szállítmányozói engedéllyel rendelkező
magánvállalkozók esetében érvényes a gépkocsivezetőként megszerzett orvosi és pszichológusi
szakvélemény, ebben az esetben kijelölt személynek maga a gépkocsivezető tekintendő.
a szállítmányozó adófizetői igazolása, amennyiben gazdasági szereplőként működik;

c)
a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség követelményének való megfelelést igazolandó:
a)
a szállítmányozó által saját felelősségére tett nyilatkozat, miszerint képes biztosítani a taxival történő

b)

személyszállítás vagy a gépjárművek bérbeadása formájában lebonyolított szállítmányozói
tevékenységbe bevont összes gépjármű parkolásához szükséges helyiségeket (vagy területet),
amelyeknek tulajdonosa vagy szerződéses bérlője;
a szállítmányozó által saját felelősségére tett nyilatkozat, miszerint rendelkezik, ill. erőforrásai révén
rendelkezhet a szállítmányozói szolgáltatások ellátásához elegendő – és megfelelő típusú – saját
tulajdonban levő vagy lízingelt gépjárművel.
CSALÁDNÉV ÉS KERESZTNÉV: ____________________________

DÁTUM:

___________________

ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT

___________________

