
Anexa nr. 2 la Regulamentul 

 privind înregistrarea , evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Arad 

care nu se supun înmatriculării 

CERERE 

pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

 

Subsemnatul ________________________________, domiciliat în________________________ 

str._____________________________________, nr .__________ , bl .________, et._______ap._______, 

posesor al C.I./B.I. seria_____, nr. _____________ eliberat de către ______________________________ 

________________la data de _____________________, CNP __________________________________,  

reprezentant al S.C. ______________________________, cu sediul în ___________________________, 

str.______________________________________, nr .__________ , bl ._______, et.______ap._______, 

C.F./C.U.I.____________________________________, telefon________________________________, 

solicit înregistrarea unui vehiculului cu următoarele date de identificare: 

23. Titular certificat de înregistrare_________________________________________________________ 

24. Adresa de domiciliu/sediu_____________________________________________________________ 

25. Data înregistrării____________________________________________________________________ 

26. Numărul de identificare al vehiculului (seria şasiului)_______________________________________ 

27. Marca____________________________________________________________________________ 

28. Tipul_____________________________________________________________________________ 

29. Numărul de locuri___________________________________________________________________ 

30. Cilindreea motorului(cmc)____________________________________________________________ 

31. Culoarea__________________________________________________________________________ 

32. Seria cărţii de identitate_______________________________________________________________ 

33. Anul fabricaţiei_____________________________________________________________________ 

 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: 

- actul de proprietate al vehiculului; 

- actul de identitate sau copie după certificatul de înregistrare la Registrul comerţului; 

- dovada de plată a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun înmatriculării; 

- cartea de identitate a vehiculului (după caz); 

- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz); 

- dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă; 

- dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat; 

- fişa tehnică a vehiculului (după caz); 

- declaraţia pe proprie răspundere cu următorul conţinut: 

 

  Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art. 292 al Codului Penal, declar 

următoarele:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Data,        Semnătura, 

     L.S. 

 

Date despre înregistrare: 

- Data ridicării certificatului de înregistrare:  ___________________________________________ 

- Numele și prenumele persoanei care a ridicat plăcuța/plăcuțele cu numărul de înregistrare și 

certificatul de înregistrare: __________________________, C.N.P. _______________________ 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

Completarea şi semnarea prezentului formular reprezintă consimţămantul dumneavoastră, in mod 

voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, in vederea soluţionării 

cererii depuse. 

Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu 

respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, in scopul indeplinirii atribuţiilor 

legale ale administraţiei publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi in baza unui temei justificat. Vă 

puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie in condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. 

nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată Si datată, depusă la sediul instituţiei. 
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