
 
LISTA  CU  DOCUMENTELE  NECESARE  ELIBERĂRII   

AUTORIZAŢIEI  DE  TRANSPORT  PERSOANE 
 ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  
(În conformitate cu HCL nr.87/2008) 

 

Persoanele juridice, persoanele fizice, asociaţiile familiale,  înregistraţi la Registrul 

comerţului, pot obţine autorizaţie de transport persoane în regim de închiriere, eliberată de 

autoritatea de autorizare, pe baza următoarelor documente:       

 

a) cererea transportatorului pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoane în regim 

de închiriere conform modelului;  
b) copie a  certificatului de înregistrare şi certificatul constatator la Registrul comerţului, 

din care să reiasă că are în obiectul de activitate activitatea de transport persoane în 

regim de închiriere; 

c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, 
privind perioadele în care a mai executat transport public transport de persoane în 

regim de închiriere, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a 

efectuării serviciului respectiv; 

d) copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate; 

e) cazierul judiciar al persoanei desemnate, din care să rezulte că acesta 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 şi nu a fost condamnată pentru infracţiuni 

de talhărie, crimă şi viol; 

f) 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 de persoane în regim de închiriere şi dacă acestea sunt sau vor 

fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing; 

g) declaraţie pe propria răspundere, în original, 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 de persoane în regim de închiriere; 

h) pentru persoanele juridice: declaraţie pe propria răspundere, 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;  
 



 

LISTA  CU  DOCUMENTELE  NECESARE  ELIBERĂRII   
COPIILOR CONFORME PENTRU 

 SERVICIUL DE TRANSPORT DE PERSOANE ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE  
ŞI  SERVICIUL DE ÎNCHIRIERE AUTOTURISME   

(În conformitate cu HCL nr.87/2008) 
 

1. Un transportator autorizat poate solicita eliberarea copiilor conforme pentru 

executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere, numai dacă depune la 

Primăria Municipiului Ploiesti următoarele documente: 

 

a) copie a certificatului de înregistrare la Registrul comerţului; 

b) copie a certificatului de înmatriculare şi a cărţii de identitate a autovehiculului deţinut 

în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing; 

c) copie dupa contractul de leasing, după caz; 
 

 Condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ, sunt următoarele: 
 

a) autovehiculul, deţinut în proprietate, este înmatriculat în judeţul Prahova; 

b) pentru autovehiculele deţinute în baza unui contract de leasing, copia conformă se 

atribuie indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate acestea;  

c) solicitantul copiilor conforme să asigure, prin declaraţia pe proprie răspundere, că 

deţine în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea 

autovehiculului pe întreaga durata de valabilitate a autorizaţiei de transport;  
 

2. Un transportator autorizat, persoană juridică, poate executa serviciul de închirieri de 
autoturisme în baza următoarelor documente depuse la autoritatea de autorizare pentru 

obţinerea copiilor conforme necesare: 

 

a) cererea operatorului pentru eliberarea copiilor conforme pentru autoturismele deţinute 

în proprietate sau în temeiul unor contracte de leasing cu care execută serviciul de 

închiriere; 

b) copie de pe certificatul de înmatriculare şi certificatul constatator eliberate de Registrul 

comerţului pentru operatorul economic care execută activităţi de închiriere autoturisme; 

c) declaraţie pe propria răspundere a operatorului că asigură spaţiul necesar pentru 

parcarea autoturismelor utilizate pentru executarea serviciului de închiriere, spaţiu 

deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata desfăşurării 

activităţii. 
 

Condiţiile care trebuiesc îndeplinite cumulativ, sunt următoarele: 
 

a) autovehiculul, deţinut în proprietate, este înmatriculat în judeţul Prahova; 

b) pentru autovehiculele deţinute în baza unui contract de leasing, copia conformă se 

atribuie indiferent de judeţul în care sunt înmatriculate acestea;  

c) solicitantul copiei conforme să asigure, prin declaraţia pe proprie răspundere, că deţine 

în proprietate sau cu contract de închiriere spaţiul necesar pentru parcarea 

autovehiculului pe întreaga durata de valabilitate a copiei conforme;  
 



Anexa nr. 3 la Regulamentul aprobat prin HCL nr.87/2008 
 
 
 
 

C  E  R  E  R  E  
pentru  eliberarea  Autorizaţiei  de  Transport persoane în  regim de  închiriere 

 
Societatea  Comercială / persoana  fizică / asociaţia  familială  sub  

denumirea_______________________________________, cod fiscal:_________________, 

înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  cu  nr. ________________ 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  ÎN REGIM DE 

ÎNCHIRIERE, pentru a putea efectua serviciul de transport în regim de închiriere / 
serviciul de închiriere autovehicule. 

 

 

Anexez  prezentei  următoarele  acte: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Data _______________ 

 

Semnătura (şi ştampila după caz) 

 

 

 

 

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 pentru eliberarea  
autorizaţiilor de transport persoane în regim de închiriere 

 şi a copiilor conforme după acestea 
(În conformitate cu HCL nr.87/2008) 

 
 
 

 

1. Tariful de eliberare şi vizare a autorizaţiei de transport 600 lei 

2. Tariful de eliberare şi vizare a copiilor conforme 600 lei 

3. Tariful pentru înlocuirea autoturismului 100 lei 

4. 
Tariful pentru duplicatul după autorizaţia de transport sau după 

copia conformă 
100 lei 

5. 
Tariful pentru modificarea autorizaţiei de transport sau a copiei 

conforme 
50 lei 

 

 


