
                                               Anexa  
           la  O.M.A.I. nr. 123 /2013  

 

C E R E R E 
 
 

 

     Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________________________________________, 

cu domiciliul în jude ul(sector) _______________ localitatea ________________________ str.____________________, 
nr. ____ bloc _____ scara ____ apart. ______ şi reşedin a în jude ul(sector) _________________ localitatea 
________________________________ str.__________________________ nr. _____ bloc ______ scara ____ apart.______, 

posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ____ nr.__________, eliberat de _______________, la data de 

│_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, valabil pân  la data de │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│,  
   anul   luna  ziua                              anul     luna  ziua 

Telefon: ____________________________. 

     Solicit: 

  eliberarea unui permis de conducere cu o nou  valabilitate administrativ ;    

  eliberarea duplicatului permisului de conducere; 

 

     Solicit expedierea documentului: 

  la adresa de domiciliu; 

  jude ul(sector) _____________________________ localitatea _________________________________________________ 
str._______________________________________________ nr. _____ bloc _____ scara ____ apart. _____; 

  serviciul public comunitar din judetul  ____________________________________________________________________ 

 

     Anexez: chitan a nr. _____________ din data ____/____/______ şi documentul care atest  faptul c  sunt apt 
medical eliberat de _____________________________________________ cu nr.____________ din data ____/____/________ 

 

     Declar pe propria r spundere c  permisul de conducere emis de autoritatea competent  din (jude ul/ mun. 
Bucureşti) _______________________________________________, a fost: 

 

  Pierdut; 

  Furat; 

  Re inut pe teritoriul statului....................................................  
    Declar c  nu mi-a fost comunicat  de c tre autorit ile române suspendarea /  

anularea dreptului de conduce. 

 

     COMPLETAREA PREZENTEI CERERI CU DATE CARE NU CORESPUND REALIT II  
CONSTITUIE INFRAC IUNEA DE FALS ÎN DECLARA II, PREV ZUT  ŞI PEDEPSIT  DE ART. 326 COD PENAL.  

  

 

Data: │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│                      Semn tura 
                 anul      luna    ziua 
                                                                                                          

                             
 

 NOT  DE INFORMARE 
 
 
 
     S.P.C.R.P.C.Î.V. din cadrul Institu iei prefectului jude ului Prahova înregistrat la Autoritatea Na ional  de Supraveghere 
a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 10567 prelucreaz  date cu caracter personal furnizate de dumneavoastr  prin 
mijloace automatizate în scopul eliber rii permisului de conducere. 
     Informa iile înregistrate sunt destinate utiliz rii de c tre operator şi sunt comunicate numai destinatarilor abilita i de 
lege, cum sunt organele de poli ie, parchet, instan e şi pot fi transmise inclusiv în str in tate organelor judiciare sau în 
vederea preschimb rii permisului de conducere cu un document similar din acea ar , în condi iile legii. 
 
     Conform Legii nr.677/2001, beneficia i de dreptul de acces, de interven ie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. Totodat , ave i dreptul s  v  opune i prelucr rii datelor personale care v  privesc, în limitele 
prev zute de art.15 din Legea nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, v  pute i adresa cu o cerere scris , datat  şi 
semnat , la Institu ia prefectului jude ului Prahova. De asemenea, v  este recunoscut dreptul de a v  adresa justi iei. 
  
 
 

          Data __________________     Semn tura __________________ 

 
 

LOC PENTRU 

FOTOGRAFIE 

 

(mărimea 

 

 35x38,5mm, 

color) 

 


