CĂTRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BEIUS

Subsemnatul:______________________________________________________________
reprezentant legal al _________________________________________________________
cu sediul în BEIUS, str.______________________________________________ nr._____
bloc__________ ap____ telefon ____________________________ ,
solicit modificarea autorizatiei taxi nr. ____________ ,
urmare a înlocuirii autovehiculului marca _____________________________________ ,
cu număr de înmatriculare __________________________ , anul fabricaţiei _________
cu autovehiculul marca ___________________________________________________ ,
cu număr de înmatriculare __________________________ , anul fabricaţiei _________
(autovehiculul să aibă vechimea de la data fabricaţiei cel mult egală cu vechimea autovehiculului înlocuit,
dar nu mai mult de 10 ani.
Autovehiculul poate fi înlocuit în unul dintre următoarele cazuri:
a autovehiculul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului. În
această categorie se înscrie şi cazul în care autovehiculul nu mai corespunde normelor europene
privind noxele;
b autovehiculul a fost casat;
c autovehiculul a fost instrăinat;
d autovehiculul înlocuitor are o vechime mai mică şi obţine un punctaj superior din aplicarea criteriilor
de departajare existente, după caz; calculul punctajului autovehiculul înlocuitor se va efectua doar
după prima atribure a autorizaţiilor taxi, de la aprobarea regulamentului taxi.

Anexez următoarele documente, în copie, :
- cartea de identitate a autovehiculului;
- certificatul de înmatriculare a autovehiculului cu ITP valabilă;
- certificatul de agreare;
- asigurarea RCA;
- asigurarea de persoane şi bagaje;
- contractul de leasing;
- dovada achitării taxei de modificare a autorizaţiei de 40 lei
- dovada achitării sumei contravaloarea ecusoanelor taxi (în cazul
modificării nr. de înmatriculare auto)
şi autorizaţia taxi, în original.
Observaţii:
• Copiile documentelor vor fi semnate şi ştampilate, pentru conformitate cu originalul, de
către solicitant.
• Am luat la cunoştinţă Nota de informare.
Beius, la ________________
Semnătura şi ştampila

Nota de informare
Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria Municipiului Beius, cu
respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale.
Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile
prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.
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