
 
LISTA  CU  DOCUMENTELE  NECESARE  ELIBERĂRII   

AUTORIZAŢIEI  DE  TRANSPORT  PENTRU  EFECTUAREA  SERVICIULUI  DE  
TRANSPORT  MARFĂ  ÎN  REGIM  CONTRACTUAL 

( Î n  c o n f o r m i t a t e  c u  H C L  n r . 2 4 6  /  2 0 0 8 )  
 

      Pentru eliberarea AUTORIZAŢIEI DE TRANSPORT, persoanele juridice, 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale, 
constituite în baza OUG nr.44/2008 pentru executarea activităţii de transporturi rutiere, 
vor depune la registratura Primăriei municipiului Ploieşti o documentaţie care va 
cuprinde: 

 

a) cerere-tip; 
 

b) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de Oficiul 
registrului comerţului, din care să reiasă că are în obiectul de activitate activitatea de 
transport rutier de mărfuri; 
 

c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind 
perioadele în care a mai executat transport public, menţionându-se cazurile de 
interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv; 
 

d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit 
fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de 
plată şi angajare a personalului, precum şi de încalcare a prevederilor legale privind 
efectuarea transporturilor; 
 

e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care 
se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea 
serviciului de transport şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza 
unui contract de leasing; 
 

f) declaraţie pe propria răspundere, semnată de persoana desemnată, privind baza 
materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să 
asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul de transport marfă în 
regim contractual; 
 

g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de 
conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul 
unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile 
înainte de data depunerii documentaţiei;  
 

h) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate. 
 
 
 

 



 
 
 

LISTA  CU  DOCUMENTELE  NECESARE  ELIBERĂRII  COPIILOR  
CONFORME  ALE  AUTORIZAŢIEI  DE  TRANSPORT  PENTRU  EFECTUAREA  

SERVICIULUI  DE  TRANSPORT  MARFĂ  ÎN  REGIM  CONTRACTUAL 
( Î n  c o n f o r m i t a t e  c u  H C L  n r . 2 4 6  /  2 0 0 8 )  

 
      Pentru eliberarea COPIILOR CONFORME DUPĂ AUTORIZAŢIA DE 
TRANSPORT, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale sau întreprinderile familiale, constituite în baza OUG nr.44/2008 pentru 
executarea activităţii de transporturi rutiere, autorizate de către Serviciul de autorizare din 
cadrul Primăriei municipiului Ploieşti pentru practicarea acestui serviciu, vor depune la 
registratura primăriei o documentaţie care va cuprinde: 

 

a) Cerere eliberare copii conforme ale autorizaţiei de transport; 
 

b) Copie a autorizaţiei de transport;  
 

c) Copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut 
în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;  
 

d) Copie după contractul de leasing (dacă este cazul);  
 

 
 

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ, sunt următoarele: 
 

a) autovehiculul, deţinut în proprietate, este înmatriculat în judeţul Prahova; În cazul 
autovehiculelor deţinute în baza unui contract de leasing, acestea pot fi înmatriculate în 
orice judeţ. 
 

b) solicitantul copiei conforme a asigurat, prin declaraţia pe proprie răspundere, că deţine 
în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea 
autovehiculului pe întreaga durată de valabilitate a copiei conforme;  
 

 



 
C  E  R  E  R  E  ( m o d e l )  

pentru  acordarea  Autorizaţiei  de  Transport /Copiei conforme 
pentru efectuarea serviciului de transport public local (transport marfă în regim 

contractual / transport mărfuri cu tractoare cu remorci / efectuat cu vehicule speciale 
destinate serviciilor funerare) 

 
  Societatea  Comercială / persoană  fizică / întreprinderea individuală / întreprinderea 
familială,  sub  denumirea________________________________ înmatriculată  la  Registrul  
Comerţului  cu  nr. J 29_____/___________ având  sediul  în  localitatea Ploieşti, str. 
_______________________________ nr. ____, bl. _______, sc. _____, ap. _____, tel. 
________________, jud Prahova reprezentată prin ________________________ în  calitate  
de_________________________ domiciliat  în  localitatea____________________str. 
______________________ nr.____, bl. _______, sc. _____, ap. _____, tel. ____________, 
jud.___________posesor  al  codului  numeric  personal________________________ , 

Vă  rog  să  aprobaţi  eliberarea  AUTORIZAŢIEI  DE  TRANSPORT / COPIEI 
CONFORME pentru efectuarea serviciului de transport public local (transport marfă 
în regim contractual / transport mărfuri cu tractoare cu remorci / efectuat cu vehicule 

speciale destinate serviciilor funerare) 
 

Anexez  prezentei  următoarele  acte: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
Data _______________ 
 
 
 

Semnătura (ştampila) 
 
 
 
 

 

D o m n u l u i    P r i m a r   a l   m u n i c i p i u l u i   P l o i e ş t i  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifele aprobate prin HCL nr.246/2008 pentru  
eliberarea, vizarea şi prelungirea autorizaţiilor de transport şi a 

copiilor conforme ale autorizaţiilor de transport  
marfă în regim contractual 

 
1. Eliberare şi vizare anuală autorizaţie de transport  

(valabilitate: 5 ani) 
100 lei/an 

2. Eliberare copie conformă  20 lei 
3. Vizare copie conformă (anual, în primul semestru) 50 lei 
4. Prelungire autorizaţie de transport          100 lei 
5. Ridicare suspendare autorizaţie de transport / copie 

conformă 
200 lei 

6. Prelungire copie conformă 20 lei/an 
7. Modificare autorizaţie/copie conformă la cererea 

transportatorului          
100 lei 

 
 


