
Rubricile din caseta A se completează de către autoritatea de înmatriculare 

A (1) Numărul de 

înmatriculare 

(2) Gradul, numele şi semnătura lucrătorului care a efectuat operaţiunea 
 
 

(3) Data efectuării operaţiunii 

(4) Observaţii 
 

 
 Rubricile din caseta B se completează de către solicitant 

 B C E R E R E 
 

1. Subsemnatul (Subscrisa)__________________________________________,  

C.N.P. (C.U.I.) _________________________ cu domiciliul /sediul în localitatea 

________________________, strada _____________________, nr.___, bl.____, sc.____, 

et.___ ap. ____, sector/judeţul _________________, solicit:  

 înmatricularea 

 înmatricularea temporară 

 transcrierea transmiterii dreptului de proprietate 

 eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare 

 eliberarea unui nou certificat ca urmare a modificării datelor înscrise 

 radierea 

 autorizarea provizorie pentru o perioadă de ____ zile 

a vehiculului marca _______________________ tip _____________ număr de identificare 

________________________________, an de fabricaţie ________ numărul de înmatriculare 

______________ dobândit la data de _________________ prin (cumpărare, donaţie, 

moştenire, schimb, alt mod) ________________________ de la 

___________________________________. 

 

2. Se completează doar în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane 

care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate: 

Nume, prenume / denumire__________________________________________  

C.N.P. (C.U.I.) _______________________________ cu domiciliul / sediul în localitatea 

________________________, strada _____________________, nr.___, bl.____, sc.____, 

et.___ ap. ____, sector / judeţul _________________ . 
 

Am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de Informare. 
 

Data _______________                              Semnătura (ştampilă) _____________ 
NOTA DE INFORMARE 

S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituţiei Prefectului ________________, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr.________, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin 
mijloace automatizate, în scopul efectuării operaţiunii solicitate. În acest sens este necesar să furnizaţi aceste date, refuzul 
determinând imposibilitatea procesării cererii dumneavoastră. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi 
sunt comunicate numai destinatarilor legali. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de 
acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi 
prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare. 


