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DOCUMENTELE  NECESARE  PENTRU  PRELUNGIREA  VALABILITĂŢII 

AUTORIZAŢIEI  DE  TRANSPORT  PERSOANE  ÎN  REGIM  DE  TAXI  
ŞI A  AUTORIZAŢIEI TAXI 

 

 
 

A. Pentru autorizaţia de transport: 

1. Copie a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului Prahova. 

2. Autorizaţia de transport persoane în regim de taxi, în original.  

3. Copie de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate-în cazul 

societăţilor comerciale şi a întreprinderilor familiale, sau copie de pe atestatul 

taximetristului-în cazul persoanelor fizice autorizate. 

4. Cazierul judiciar al persoanei desemnate sau al taximetristului (în cazul persoanelor 

fizice autorizate), în original. Daca atestatul profesional este eliberat/vizat în termen de 

maximum un an, nu se mai solicită cazierul judiciar. 

5. Copie de pe avizul medico-psihologic al persoanei desemnate  sau al taximetristului 

(în cazul persoanelor fizice autorizate). Daca  atestatul profesional este eliberat/vizat în 

termen de maximum trei ani, nu se mai solicită avizul  medico-psihologic. 

6. Cazierul fiscal al transportatorului, în original. 

7. Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului, cu mentionarea intervalelor 

când a avut interdicţii de a executa serviciul public local de persoane în regim de taxi şi 
motivul acestora-conform modelului. 

8. Declaratie pe proprie răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de 

parcare pentru autovehiculele cu care execută serviciul respectiv, pe  toata durata 

contractului de atribuire în gestiune delegată-conform modelului. 

 

B. Pentru autorizaţia TAXI: 

1. Autorizaţiile taxi vechi, în original. 

2. Recomandare de la una din asociaţiile profesionale reprezentative din domeniu, în 

original. 

3. Copie de pe cărţile de identitate ale autoturismelor TAXI. 

4. Copie de pe certificatele de înmatriculare ale autoturismelor, cu dovada efectuării 
inspecţiei tehnice la zi, pentru fiecare autoturism TAXI.  

5. Copie de pe certificatul de agreare, emis de R.A.R. Prahova, pentru fiecare 

autoturism TAXI. 

6. Copie de pe dovada fiscalizării aparatului de taxat pentru fiecare autoturism TAXI. 

7. Copie de pe buletinul de verificare metrologică a aparatului de taxat, pentru fiecare 

autoturism TAXI. 

8. Copie de pe contractul de dispecerizare. 

9. Copie de pe certificatul de competenţă profesională a conducătorului auto, pentru 

fiecare autoturism TAXI. 

 

Documentele de mai sus, împreună cu cererile, vor fi depuse la registratura Primăriei 

Municipiului Ploieşti (Palatul Administrativ, intrarea D), într-un dosar de încopciat. 

Documente pentru care se solicită depunerea în copie  pot fi scanate şi transmise 

DMTU de catre asociaţiile profesionale  reprezentative din domeniu, astfel încât în dosar se 

vor depune doar cererile şi documentele solicitate în format original. 
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După ce se face verificarea documentelor depuse (transmise) şi se aprobă prelungirea 

valabilităţii autorizaţiei taxi, se vor preda ecusoanele de pe autoturismele TAXI, şi se vor 

elibera cele noi, cu noul termen de valabilitate. 

 

 

 

Tarifele pentru prelungirea autorizaţiilor de transport şi a autorizaţiilor TAXI 
persoane 

(În conformitate cu HCL nr.128/2008 modificată prin HCL nr.274/2008) 
 

1. Eliberare autorizaţie de transport persoane în 

regim de taxi, cu noul termen de valabilitate 
100 Lei 

2. Eliberare autorizaţie TAXI persoane, cu noul 

termen de valabilitate 
20 Lei / autorizaţie TAXI 

 

 

 

Orice altă informaţie privind procedura de prelungire a valabilităţii autorizaţiilor 

de transport în regim de taxi, respectiv a autorizaţiilor TAXI, poate fi solicitată la sediul 

DMTU, sau la numărul de telefon 0244.55.66.99,  interior 508.. 


