Print Form

Nr. provizoriu :
– 0……………
Cerere de atribuire autorizatie de numere
provizorii

Lucrator SPCRPCIV
Grd.Nume si prenume______________

APROB :
Sef S.P.C.R.P.C.I.V.

Am primit autorizatia, placile de
inmatriculare si chitanta
Semnatura si data ___________________

Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridica :
1 Nume /denumire
2 Cod numeric personal / cod fiscal
3 Pers. jurid. reprezentata prin / delegat
4 Domiciliul / sediul in judeţul
5 Localitatea
6 Str. / nr. /bloc/ ap./ sector/

str.
sc.

, nr.
, ap.

, bl.

,

, sector

Detinator al vehiculului :
1 Marca si tip
2 Serie sasiu/numar de identificare
3 Culoare
4 An de fabricatie
dobandit la data de - prin (cumparare/donatie/mostenire)
de la (fostul
proprietar)
, solicit eliberarea unei autorizatii de circulatie
provizorie, necesara pentru efectuarea formalitatilor premergatoare inmatricularii.
Imputernicim (ca persoana juridica) pe dl./dna.
care se
legitimeaza cu
seria
sa prezinte documentele si sa ridice autorizatia
provizorie.
Anexez alaturat urmatoarele:
1. chitanta seria
(taxa de autorizare provizorie - se achita la Primărie - 7 RON) ;
2. chitanta 13 RON CEC, contravaloare autorizatie provizorie de circulaţie ;
3. copie document de identificare solicitant (buletin, carte identitate personala, cod fiscal, etc) ; pentru
persoanele juridice se ataşează si copia doc. de identitate a împuternicitului (reprezentantului) ;
4. copie (si original) al documentului de identificare auto (carte de identitate, fisa de înmatriculare,
certificat de înmatriculare din străinătate, etc.) ;
5. documentul prin care fac dovada proprietăţii asupra vehiculului (copie);
6. asigurarea obligatorie de răspundere civila (copie);
7. documentul vamal auto (daca este cazul) si/sau dovada achitarii taxei de poluare (pentru
autovehicule la prima înmatriculare in RO) ;
8. Contravaloarea plăcilor cu numere se achita direct la ghişeu (40 RON);

¾ Vehiculul a mai avut numărul provizoriu
. Solicit un nou număr provizoriu din
următoarele motive (temeinice):
.
Am luat la cunostinta ca autorizatia provizorie de circulatie este valabila doar pe teritoriul
Romaniei, pentru o perioada de maxim 30 zile, si ca trebuie sa depun documentele necesare
inmatricularii acestui vehicul cu 5 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al
autorizatiei provizorii.
DATA

SEMNATURA / STAMPILA
..............................................

