
          DOAMNA PRIMAR, 
 
 

Prin prezenta,  (solicitantul)  ___________________________________________ , cu 

sediul/domiciliul în Craiova, str. __________________________________ , nr. _____ , bl. ____ , 

sc. __ , ap. ____ , posesor al BI/CI, seria ______ , nr. _____________ , vă rog să-mi aprobaţi 

eliberarea unui certificat de înregistrare şi a unei plăcuţe cu număr de înregistrare pentru 

vehiculul având caracteristicile de mai jos, conform prevederilor H.C.L. nr. 391/2007, privind 

înregistrarea vehiculelor care nu se înmatriculează: 

- proprietarul ______________________________________________________  

- C.N.P. / C.U.I. ____________________________________________________ __________ 

- sediul /domiciliul ___________________________________________________  

- categoria ________________________________________________________ _ 

- marca ____________________________________________________________  

- tipul

 ______________________________________________________________ 

- masa totală maximă, autorizată ________________________________________  

- culoarea __________________________________________________________  

La prezenta solicitare anexez următoarele documente: 

- copie după B.I./C.I. (pentru persoanele fizice) 

- copie după C.U.I. (pentru persoanele juridice) 

- actul de proprietate al vehiculului, în copie  

- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate  (cu excepţia 
vehiculelor noi) 

- cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie/atestat tehnic în copie 

- dovada radierii din circulaţie pentru vehiculele care au fost supuse unei alte înregistrări 

 Pentru vehiculele care nu se supun inspecţiei tehnice periodice, dovada stării tehnice a 

acestuia. 

Notă: 
Pentru atelaje: 

- la categorie se va completa "vehicul cu tracţiune animală" 
- la tip se va completa "căruţă cu cai" 
- la marcă şi masă totală nu se completează 
- la culoare se va completa dacă este cazul şi dacă culoarea va fi menţinută permanent 
- se va prezenta orice act care poate să ateste calitatea de proprietar, sau o declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de 

proprietar al atelajului 

Telefon:___________________ 

Data,          Semnătura, 
 

DOAMNEI PRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              FO 06-02-01vers.2 
 Am luat la cunoștințã cã informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 


