CERERE pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
Subsemnatul __________________________, domiciliat în _______________, str. _______, nr. ___, bl.
_____, ap. ___, posesor al C.I./B.I. seria ____, nr. _____________ eliberat de către ________________
la data de _____________ CNP ______________________, reprezentant al S.C. ___________________,
cu sediul în _______________________, str. _____________________, nr. ____, bl. _____, ap. _____,
județul __________C.F./C.U.I. _______________ telefon _________________,
solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare:
Titular certificat de înregistrare ____________________________________________________
Adresa de domiciliu/sediu ________________________________________________________
Data înregistrării ________________________________________________________________
Numărul de identificare al vehiculului (seria șasiului) ___________________________________
Marca _______ 6. Tipul _______ 7. Număr locuri ____ 8. Cilindreea motorului(cmc) _________
Masa totală maxim autorizată __________ 10. Culoarea ___________ 11. Anul fabricației
___________
12. Seria cărții de identitate ________________________________
Vehiculul va fi condus și de către _________________________________, domiciliat în
__________________, str. _______, nr. ______, bl. _______, ap. ___, posesor al C.I./B.I. seria ____, nr.
_____________ eliberat de _____________ la data de _____________ CNP ______________________,
în calitate de ________________
1.
2.
3.
4.
5.
9.

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
–
–
–

actul de identitate sau copie după certificatul de înregistrare la Registrul comerțului;
actul de proprietate al vehiculului;
cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic (dacă vehiculul nu necesită
omologare);
– dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz);
– asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă;
– dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii
(după caz);
– dovada radierii din circulație în cazul unei înregistrări anterioare;
– dovada achitării:
1. taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare;
2. taxei pentru eliberarea plăcuțelor:
3. dovada achitării impozitului pe vehicul sau scutirii de impozit.
Am luat la cunoștință de faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește în
conformitate cu prevederile Codului Penal, și declar următoarele: _______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data ________________________,
L.S.

Semnătura ________________________

