
Anexa nr. 2 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii 
serviciului de transport public local nr. 92/2007 

 
AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 

 
Nr______ din_____________ 

pentru efectuarea serviciului de transport public 
local__________________________________ 
de către______________________________ 

cu sediul/domiciliul în Breaza, 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_____________________________________ 
 

Prezenta autorizaţie este valabilă până la 
________________________ 

 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport 
public local nr. 92/2007 

 
 
 
 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
 

Nr______ din_____________ 
pentru efectuarea serviciului de transport public local__________________ 
de către_____________________________________________________ 
cu sediul/domiciliul în Breaza_____________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 

 
 

Primar, 
______________________ 

 
 



Anexa nr. 3 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închirierea, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

AUTORIZAŢIA TAXI 
 

Nr______ din_____________ 
 

în vederea executării serviciului de transport public local de 
persoane în regim de taxi de către transportatorul autorizat 

____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, pentru 
autovehiculul marca______________________________ 

Număr de înmatriculare _______________ 
Posesor al Autorizaţiei de transport nr. ________________ cu 
viza de valabilitate până la data de ______________________ 

 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la 

________________________ 
 

 
Primar, 

________________________ 
 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 

Str.Republicii, nr.82B,105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în 
regim de taxi şi în regim de închirierea, cu modificările şi completările ulterioare 

 
AUTORIZAŢIA TAXI 

 
Nr______ din_____________ 

 
 

în vederea executării serviciului de transport public local de persoane în regim de taxi de către 
transportatorul autorizat ____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, pentru 
autovehiculul marca________________________________________ 
număr de înmatriculare ________________________posesor al Autorizaţiei de transport nr. 
________________ cu viza de valabilitate până la data de ______________________ 

 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 

 
 
 

Primar, 
______________________ 

 
 

 
 

 

  



Anexa nr. 4 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închirierea, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

AUTORIZAŢIA TAXI 
 

Nr______ din_____________ 
 

în vederea executării serviciului de transport public local de 
bunuri sau mărfuri în regim de taxi  de către transportatorul 
autorizat ____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, 
pentru autovehiculul marca______________________________ 
Număr de înmatriculare _______________ 
Posesor al Autorizaţiei de transport nr. ________________ cu 
viza de valabilitate până la data de ______________________ 
 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la 
________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B,105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirierea, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

AUTORIZAŢIA TAXI 
 

Nr______ din_____________ 
 
 

în vederea executării serviciului de transport public local de bunuri sau mărfuri în regim de taxi  de 
către transportatorul autorizat ____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, pentru 

autovehiculul marca________________________________________ 
număr de înmatriculare ________________________posesor al Autorizaţiei de transport nr. 

________________ cu viza de valabilitate până la data de ______________________ 
 

Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 
 
 
 

Primar, 
______________________ 

 
 

 
 
 
 
  



Anexa nr. 5 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închirierea, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
 

Nr______ din_____________ 
 

Copie conformă nr. ____________ 
           în vederea executării serviciului de transport public local 
de persoane în regim de închiriere  de către transportatorul 
autorizat ____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, 
pentru autovehiculul marca______________________________ 
număr de înmatriculare _______________ 
posesor al Autorizaţiei de transport nr. ________________ cu 
viza de valabilitate până la data de ______________________ 
 
             Prezenta autorizaţie este valabilă până la 
________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B,105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirierea, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

AUTORIZAŢIA DE TRANSPORT 
 

Nr______ din_____________ 
 

Copie conformă nr. ____________ 
                  în vederea executării serviciului de transport public local de persoane în regim de 
închiriere  de către transportatorul autorizat ____________________ cu sediul/domiciliul în Breaza, 
pentru autovehiculul marca________________________________________ 

număr de înmatriculare ________________________posesor al Autorizaţiei de transport nr. 
________________ cu viza de valabilitate până la data de ______________________ 

 
Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 

 
 
 

Primar, 
______________________ 

 
 

 
 
 
 



 
Anexa nr. 6 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închirierea, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
Seria______ Nr.___________ 

 
Copie conformă nr______  

 
        în vederea executării serviciului de închiriere autoturisme de 
către operatorul economic 
__________________________________ cu sediul/domiciliul în 
Breaza, pentru autovehiculul 
marca______________________________ 
număr de înmatriculare _______________ 
 
             Prezenta autorizaţie este valabilă până la 
________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B,105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirierea, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
Seria______ Nr.___________ 

 
Copie conformă nr______  

 
                  în vederea executării serviciului de închiriere autoturisme de către operatorul economic 
_______________________________________________________________________________ 
cu sediul/domiciliul în Breaza, pentru autovehiculul marca______________________________ 
număr de înmatriculare _______________ 
 
               Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

 
 
 
 



 
 
Anexa nr. 9 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B, 105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 
privind transportul în regim de taxi şi în regim de închirierea, cu 

modificările şi completările ulterioare 
 

AUTORIZAŢIE DE DISPECERAT TAXI 
Nr.________ din ______________ 

 
       pentru executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza 
oraşului Breaza de către operatorul economic/transportatorul 
autorizat _____________________________________________ 
cu sediul/domiciliul în Breaza, posesor al Certificatului de 
înregistrare la oficiul egistrului Comerţului Seria______ 
nr___________ 
 
            Prezenta autorizaţie este valabilă până la 
________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA ORAŞ BREAZA 
Str.Republicii, nr.82B,105400 

 
 

Se eliberează în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de 
taxi şi în regim de închirierea, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
 

AUTORIZAŢIE DE DISPECERAT TAXI 
Nr.________ din ______________ 

   
             pentru executarea activităţii de dispecerat taxi pe raza oraşului Breaza de către operatorul 
economic/transportatorul autorizat  ___________________________________________________ 
cu sediul/domiciliul în Breaza, posesor al Certificatului de înregistrare la oficiul egistrului 
Comerţului Seria______ nr___________ 
 
             Prezenta autorizaţie este valabilă până la ________________________ 
 
 

Primar, 
________________________ 

 
 

  
 
 
 



Anexa nr. 10 

T       DISTANŢĂ 
A 
R    zi…… lei/km 
I 
F  noapte……lei/km 
 
 
 
 



Anexa nr.11 
 
NR. TELEFON PENTRU RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI: 
NR. AUTOVEHICUL…………        VIZAT 
AUTORIZAŢIE TAXI……….       PRIMĂRIA ORAŞULUI BREAZA 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
(DENUMIREA TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT 

aşa cum este înregistrat la registrul comerţului) 
 

TARIFE PRACTICATE 
TARIFE ZI NOAPTE 

TARIF DE DISTANŢĂ ……. LEI/KM ……… LEI/KM 
TARIF ORAR  
(de staţionare) 

………..LEI/ORĂ ……….LEI/ORĂ 

TARIF DE PORNIRE  ……….LEI ……..LEI 
 

ştampila transportatorului autorizat 
……………………………….. 

Nume prenume (persoana desemnată) 
……………………………… 

Data                 Semnătura 


