
                                                 CERERE DE ÎNMATRICULARE  
(PENTRU VEHICULE NOI SAU UZATE NEÎNMATRICULATE)  

 
              Subsemnatul(a)_______________________________________ domiciliat în localitatea 
______________________,  strada  __________________________,  nr.____,  bl.____  ,  sc.____, 
ap.___, judeţul _________________C.N.P.__________________________, reprezentant al S.C. 
____________________________,  C.U.I.________________,  în  calitate  de  proprietar,  solicit  
înmatricularea vehiculului , marca______________________, tipul________________________. 
număr de identificare ____________________________________, culoare _________________, 
an de fabricaţie _____________.  

             Solicit ca pe certificatul de înmatriculare să fie menţionat şi ________________________ 
în calitate de__________________________ (cf. contract de leasing, închiriere, împrumut etc…).     

Am lmat cmnostinţă de conţinmtml Notei de Informare şi depmn  mrmătoarele 
docmmente pentrm înmatricmlare: 

 - actul de identitate al solicitantului, în original şi  în copie (împuternicire delegat, copie C.I. 
delegat, copie C.U.I. în cazul  societăţilor comerciale); 

 - cartea de identitate a vehiculului în original şi în copie; 
 - fişa de înmatriculare cu viza administraţiei financiare; 
 - I.T.P.  valabil; 

 - dovada de plată a contravalorii certificatului  de înmatriculare (37 lei Trezorerie); 

 - certificat de TVA  în  cazul în care persoana  a achizitionat vehiculul din spaţiul intracomunitar 

şi solicită înmatricularea pe numele său (eliberat de A.N.A.F.)                               

 - certificat de autenticitate (R.A.R), în termenul de valabilitate (60 zile de la data emiterii,         

inclusiv); 

 - document de proprietate în original şi  în copie (contract vânzare – cumpărare, factura, etc.);          
 - documente originale  de înmatriculare străine; 
 - copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă; 
 - plăcile cu numărul de înmatriculare străine (pentru a fi distruse); 
 - procură specială autentificată, dupa caz.    

       Se bifează docmmentele depmse  la înmatricmlare! 

Declar pe propria răspundere că, autovehiculul este achiziţionat de către 
………………………………. din………………………… (ţara de provenienţă) conform documentului 
de proprietate străin, tradus şi legalizat şi nu am cunoştinţă că vehiculul este furat. 

(Se completează pt .vehicmlele achiziţionate din străinatate) 

 

Data__________________                      Semnătura (ştampila) ___________________ 

 

                                                             NOTĂ DE INFORMARE 
 

S.P.C.R.P.C.Î.V.  din  cadrul  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Prahova,  înregistrat  la  Autoritatea  Naţională  de 
Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal,  sub  nr.  10567,  prelucrează  datele  cu  caracter  personal 
furnizate  de  dvs.  prin  mijloace  automatizate,  în  scopul  eliberării  unui  nou  certificat  de  înmatriculare  ca  urmare  a 
modificării unor date înscrise în acesta. În acest sens sunteţi obligat să furnizaţi datele necesare, refuzul determinând 
imposibilitatea emiterii certificatului de înmatriculare. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatorilor legali. 
 Conform Legii nr. 677/2001, 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. Pentru exercitarea acestor  drepturi, vă puteţi adresa cu  o 
cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului Prahova. De asemenea, vă este recunoscut dreptul 
de a vă adresa justiţiei. 



 

S.C.__________________________ 

Nr. Înreg.Reg.Com._____________ 

CUI:__________________________ 

Sediul_________________________ 

______________________________ 

 

 

 

D E L E G A Ţ I E 
 

 

 

 

Se deleagă prin prezenta d-l (d-na) _________________________________, 
reprezentant  legal  al  societăţii,  care  se  legitimează  cu  C.I./B.I.,  seria  _____,  nr.___________, 
eliberat  la  data  de  _______________  de  către  _____________________________________ 
CNP________________________________________ domiciliat în localitatea 
_______________________________,  str.  ___________________________,  nr.  ____,  bl.___, 
sc. ___, ap.____, jud. ______________________, pentru a depune si ridica de la Serviciul Public 
Comunitar  Regim  Permise  de  Conducere  şi  Înmatriculare  a  Vehiculelor  Prahova,  documentele 
necesare: 

 - înmatricularii / transcrierii vehiculului;         
 - autorizării provizorii;              
 - radierii  vehiculului; 
 - eliberării  plăcuţelor cu numărul de înmatriculare / certificatului de înmatriculare, 

pentru auto marca _________________________________________, cu numărul de identificare 
_______________________________________________, proprietatea societăţii. 
 
 

Am luat cunoştinţă de conţinutul Notei de Informare. 
 
 
 

Data _______________                     Semnătura (ştampila) _________________ 

 

 

 

                                                             NOTĂ DE INFORMARE 
 

S.P.C.R.P.C.Î.V.  din  cadrul  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Prahova,  înregistrat  la  Autoritatea  Naţională  de 
Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal,  sub  nr.  10567,  prelucrează  datele  cu  caracter  personal 
furnizate  de  dvs.  prin  mijloace  automatizate,  în  scopul  eliberării  unui  nou  certificat  de  înmatriculare  ca  urmare  a 
modificării unor date înscrise în acesta. În acest sens sunteţi obligat să furnizaţi datele necesare, refuzul determinând 
imposibilitatea emiterii certificatului de înmatriculare. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai destinatorilor legali. 
 Conform Legii nr. 677/2001, 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. Pentru exercitarea acestor  drepturi, vă puteţi adresa cu  o 
cerere scrisă, datată şi semnată, la Instituţia Prefectului Judeţului Prahova. De asemenea, vă este recunoscut dreptul 
de a vă adresa justiţiei. 
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