Anexa 2
II.

I.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ
A.R.R.

III.
SOLICITARE

de introducere de opriri in tranzit în
graficul de circulaţie al licenţei de traseu

Nr. intrare……………
Data:…………………

Nr. iesire…………………
Data…………………………….

1. Subsemnatul/a…………………………………………………., domiciliat/ă în ……………….............................
str. ……………………………………………..……., nr. …….., bloc …….., scara …....,etaj …,ap. ….…, judeţ/sector
………………………………......, telefon …………….……….….., act identitate………….., seria……..…, nr.
…..…….….…..,
eliberat
de
…….………..…….……………,
la
data
……...………….,
CNP/NIF……………………………………..……, în calitate de …………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...……
2. pentru operatorul de transport……………………………………………………………………….., nr. de ordine în
registrul electronic national al operatorilor de transport rutier ………………, licenta de transport rutier
public/licenţa comunitara seria………... nr. …….…………....;
în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi al Ordinului ministrului
transporturilor şi infrastructurii nr.980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea
prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora, solicit
introducerea de opriri in tranzit in graficul de circulaţie al licenţei de traseu pentru cursa nr. ………..., cod
traseu …………….,efectuată între localităţile : ……………………..…….-…………………………….…....., pentru
care detin licenta de traseu nr…………………………….
3. astfel in graficul de circulaţie aferent cursei nr. …………cod traseu……… ……, va fi introdusa
statia/autogara………….………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. având în vedere următoarele motivaţii ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
5. pentru care depunem următoarele documente justificative in original……….. ………..………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………...…………………………………………………………………………
6. Documentele justificative in original contin un numar de …….pagini si fac parte integrantă din prezenta cerere.
7. Întocmită într-un singur exemplar, pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la
falsul în declaraţii.
8. Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta cerere să fie prelucrate şi să intre în baza de date a Autorităţii
Rutiere Române – ARR.

Data ………………….

Semnătură solicitant ……………………

L.S.

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este înregistrată la Autoritatea Na
țională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu
caracter personal conform Legii 677/2001, cu modificările si completările ulterioare sub nr. 17392. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai destinatarilor abilitaţi de lege, cum sunt organele de poliţie, parchet, instanţe, .în condiţiile legii.

