
                                                               NR. PROVIZORIU____________________________

                                                                   AM  PRIMIT autorizaţia, plăcile  cu numărul de     
                                                            înmatriculare şi chitanţa

   SEMNĂTURA şi DATA________________________

CERERE DE ELIBERARE NUMERE PROVIZORII

              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 al
vehiculului  marca__________________număr de identificare_________________________an
de fabricaţie ________, culoare_____________ dobândit  la data de ___________________,
prin  (cumpărare,  donaţie,  moştenire,  schimb,  alt  mod)  ______________________de
la_________________________________________,   solicit  eliberarea  unei  autorizaţii  de
circulaţie provizorie necesară pentru efectuarea formalităţilor premergatoare înmatriculării.

Am lmat  la  cmnoştinţă  că  amtorizaţia  provizorie  de  circmlaţie  este  valabilă  pe  o

perioadă de maxim 30 de zile (dar nu mai mult de data expirării  poliţei RCA) doar pe

teritoriml României, precmm şi de conţinmtml Notei de Informare.

Anexez, alăturat documentele prevăzute de art.16 din Ordinul Ministerului Administraţiei

şi Internelor nr.1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii

şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

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 unei autorizatii de circulatie provizorie.  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.


