
Către :
T o ţ i  t r a ns p o r t a t or i i  a u t o r i z a ţ i  –  T A X I  p e r s o a n e

În conformitate cu prevederile HCL nr.128/2008 modificată ş i
completată, în perioada :

22 DECEMBRIE 2010 – 21 IANUARIE 2011

1. Se vizează autorizaţ iile de transport persoane in regim taxi  pentru anul

2011 (tarif vizare 100 lei / autorizaţie transport)

În vederea vizării, se vor prezenta urmatoarele documente :
Nr.
Crt. Denumirea actului
1. Cazierul fiscal al transportatorului

2. Certificatul de competenţă profesională al persoanei desemnate sau atestatul
profesional al taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate

3.
Cazierul judiciar al persoanei desemnate sau al taximetristului în cazul persoanelor
fizice autorizate; (dacă documentul de la punctul 2 este eliberat/vizat în termen de
maximum un an, nu se mai solicită cazierul judiciar)

4.
Avizul medico-psihologic al persoanei desemnate sau  al taximetristului în cazul
persoanelor fizice autorizate; (daca documentul de la punctul 2 este eliberat/vizat în
termen de maximum trei ani, nu se mai solicita avizul  medico-psihologic)

2. Se vizează autorizaţ iile Taxi pentru anul 2011 (tarif vizare 100 lei / autorizaţie taxi)

În vederea vizării, se vor prezenta urmatoarele documente, pentru fiecare
autoturism taxi autorizat de ţ inut :
Nr.
Crt. Denumirea actului
1. Carte identitate autoturism
2. Certificat agreare
3. Certificat de înmatriculare autoturism, inclusiv anexa cu viza ITP-taxi
4. Buletinul de verificare metrologică
5. Asigurarea RCA
6. Asigurarea de bunuri şi bagaje
7. Contract cu un dispecerat taxi autorizat
8. Atestat profesional al şoferului (pentru fiecare autorizaţie taxi deţinută)
9. Contract de muncă al şoferului/şoferilor angajaţi
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Aceste documente vor fi semnate ş i ştampilate cu menţ iunea Conform cu
originalul  ş i depuse într-un dosar cu şinăa de încopciat.

3.  Se încasează redevenţa corespunzătoare semestrului II 2010 (30 lei / autorizaţie
taxi.

Vizarea se face la sediul Primăriei Municipiului Ploieşti.

Facem precizarea că pentru vizarea autorizaţ iilor nu mai este necesară
« Recomandarea » din partea Asocia ţ iilor profesionale.

Informaţ ii suplimentare referitoare la procesul de vizare se pot ob ţ ine la
numărul de telefon din antet.
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