
DECLARAŢIE
pe propria răspundere a transportatorului autorizat că deţine sau va
deţine autoturism(e) necesar(e) desfăşurării serviciului de transport

persoane în regim de taxi

Subsemnatul _________________________________domiciliat în ___________,
str.________________, nr.__,bl.___, ap.___ posesor al C.I. seria_____, nr. __________,
eliberată de ________________la data  de___________, CNP____________________,
tel._____________________ în calitate de _____________________________,la P.F.A/
I.I./Manager de transport al  Societăţii ___________________________,

declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală că*:

 DEŢIN autoturism(e), necesare desfăşurării activităţii de transport persoane
în regim de taxi conform tabelului anexat la prezenta declaraţie, cu prezentarea detaliată
pe tipuri, proprietate sau leasing, a criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare
pentru obţinerea punctajelor. Documentele justificative anexate în fotocopie sunt:

o Certificatul de înmatriculare a autoturismului, inclusiv anexa cu ITP
taxi valabil,

o Cartea de identitate a autoturismului,

 NU DEŢIN, dar voi deţine autoturism(e), în termen de maxim 6 luni de la
atribuire, necesare pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi,
conform conform tabelului anexat la prezenta declaraţie, cu prezentarea detaliată pe
tipuri, proprietate sau leasing, a criteriilor de departajare pe care le îndeplineşte fiecare
pentru obţinerea punctajelor. În acest caz, depun SCRISOARE DE GARANŢIE în
cuantum de 5% din valoarea cu care va fi achiziţionat fiecare autoturism, pentru
fiecare dintre acestea. Am luat la cunoştinţă, conform art. 14^2, alin. (5) din Legea
nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, că “Dacă în termen de 6 luni
de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi,
transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru
autoturismele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul
unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine
corespunzător garanţia depusă.”

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, sub sancţiunile prevăzute de
legea penală, cu privire la inexactitatea şi caracterul incomplete al informaţiilor sau falsul
în declaraţii.

Data Semnătura
__________________ ____________________________

*NOTĂ
- se va completa, prin “X-are”.


