Anexa nr. 3 la regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 19/2020
CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR
PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII

Subsemnatul
______________________________________
cu
domiciliul
în
______________________________________________________________ posesor al C.I/B.I.
seria______nr.___________ eliberat de către__________________________________la data
de______________________________ CNP________________________/ reprezentant al SC
cu
sediul/punctul
de
lucru
în
_______________________________________
CF/CUI_________________________, număr de telefon ___________________, solicit
înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare:
1. Categoria ______________________________
2. Caroserie ______________________
3. Marca_____________________
4. Tip____________________________
5. Numărul de identificare a vehiculului (serie sasiu) _______________________
6. Masa:
6.1. Masa proprie _______
6.2. maxima a ansamblului de vehicul _______ kg.
7. Motor ______
7.1. Tip_____,
7.2. Cilindru _______cm,
8. Culoare: ____________________
9. Seria cărtii de identitate: _________________
10. Anul fabricatiei ________
Anexez prezentei, următoarele documente:









cerere care conține și o declarație pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare
în proprietatea vehiculului;
Actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau certificatul de înregistrare eliberat
de Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, original și copie;
Cartea de identitate a vehiculului și atestatul tehnic, original și copie;
Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, original și copie;
Dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă, original și copie;
Dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță, ordin de plată), original
și copie;





Dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare și dovada plății taxei de
eliberare a certificatului de înregistrare
Declarație fiscală sau decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de
transport
Poza vehiculului

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe
proprie răspundere că pe vehiculul mai sus mentionat l-am dodândit la data de __________,
prin
________________________________________________________
(nr.
act
________________ de la numitul/societatea _______________________________________
act de identitate/ CUI __________________,
cu domiciliul /sediul
în
______________________________________.
În temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679, privind prelucrarea
datelor cu caracter personal, Primăria comunei Ciumani prelucrează datele dumneavoastră
cu caracter personal în scopul solicitat prin prezenta.

Data,

Semnătura,

Date despre înregistrare
Nr. de înregistrare atribuit ___________
Certificat de înregistrare seria_________
Data ridicării certificatului de înregistrare / plăcutelor ______________
Nrmele si prenumele persoanei care a ridicat certificatul si plăcuta cu nr. de înregistrare
___________ ________________, serie CI ________, nr. ______________
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