DOMNULE PRIMAR
CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE
NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII
Subsemnatul ______________________________________, domiciliat în municipiul
Suceava, str. _________________________, nr. _____bl.______,sc. _____, et.____ ap.__ ,
telefon _________________ posesor al C.I. (B.I.) seria______nr.______________ , eliberat
de SPCLEP/Poliţia __________________________________ la data de _______________
CNP____________________________/reprezentant al SC__________________________
cu sediul/domiciliul în ____________________ , str. ______________________ , nr. ____
bl. ____ , ap. ____ , înregistrată la Reg. Comerţului ________________________________,
C.U.I. __________________________________, telefon_________________, solicit
înregistrarea vehiculului/lelor enumerate în lista de mai jos.
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente :
- actul de proprietate al vehiculului;
- actul de identitate (PF) sau dupa certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (PJ);
- dovada de plată a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării;
- cartea de identitate a vehiculului CIV (după caz atestat tehnic);
- dovada efectuarii inspecţiei tehnice periodice (după caz);
- dovada asigurării obligatorii pentru răspundere civilă (după caz);
- dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat;
- fişa tehnică a vehiculului (după caz) – vezi verso-;
- dovada de plată a taxei de eliberare a certificatuluide înregistrare : 72 lei;
- dovada de plată a cv. plăcuţei/ plăcuţelor cu numere de înregistrare: 18,33 lei (mopede) –
buc / 63,07 lei (utilaje) –set
(Taxele se achita la etaj I, la casierie sau în conturile specificate în ghiseul.ro*)
Declar prin prezenta, pe propria răspundere şi sub sancţiunea Codului Penal (art.292), că
vehiculul nu este în litigiu, nu provine din furt şi documentele prezentate la înregistrare
sunt autentice.
Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal sus-menționate în
scopul înregistrării vehiculului/lelor specificat(e) mai jos.
DATA _____________

Nr.
crt.

SEMNĂTURA _________________________

Listă
cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea
Tipul de vehicul
(categoria - marca)
Serie şasiu (nr. identificare)

Serie şi număr
act proprietate

1

Semnătura (ştampilă)
Vizat
SERV ADM STRĂZI ŞI SISTEM RUTIERĂ
……………………………………………

SSFF//22002200

ANEXA LA CERERE

DATE TEHNICE
VEHICUL NEÎNMATRICULABIL

Nr.
crt.

DATE TEHNICE

1

Deţinătorul / Adresa

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categoria
Caroseria (seria saşiului)
Marca
Tipul (Varianta; anul fabr.)
Masele ( kg )
Numărul axelor/ locuri
Dimensiunile de gabarit (mm)
Culoarea
Motorul (cilindreea; seria; puterea)
Observaţii

/
L

l

h

REPREZENTANT
………………….
SEMNĂTURĂ
ŞTAMPILĂ
………………………..
conturi IBAN – ghiseul.ro *
Certificat înregistrare mopede/utilaje

72,00

Contravaloare 1 buc plăcuţă moped

18,33

RO09TREZ59121160203XXXXX
(taxa autorizaţii)
RO24TREZ24A840303850101X

Contravaloare 1 set (2 buc) plăcuţe utilaj

63,07

RO97TREZ59121360250XXXXX
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