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1. Autorizare provizorie 

Autorizaţia provizorie se eliberează pentru o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile, dar nu mai 
mult de data până la care este valabilă asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. 



Autorizaţia de circulaţie provizorie dă titularului dreptul de a circula numai pe teritoriul 
României. Incepand cu data de 01.02.2017, pentru un autovehicol se poate elibera o autorizatie 
provizorie cu o valabilitate de maxim 90 de zile (30,60,90 zile), in functie de autorizatiile 
eliberate anterior pentru vehicolul in cauza. 

1.1. Documente necesare pentru autorizare provizorie a vehiculului neînmatriculat  
a) Cerere autorizaţie provizorie a vehiculului neînmatriculat; 
b) asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia; 
c) documente care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului – copie; 
d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
e) declaraţia vamală pentru vehiculele de provenienţă străină pentru care se solicită 
înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări – copie. 
f) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr provizoriu 
g) taxa pentru contravaloarea autorizaţiei de circulaţie provizorie; 

1.2. Documente necesare pentru autorizare provizorie de către societăţile abilitate 
să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing 
a) cererea solicitantului; 
b) copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că 
aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de 
circulaţie provizorie; 
c) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi 
reprezentantul legal, în copie; 
d) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr provizoriu; 
e) taxa pentru contravaloarea autorizaţiei de circulaţie provizorie. 
Documentele prevăzute la lit. b) se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a 
autorizaţiilor de circulaţie provizorie. 

 

1.3. Documente necesare pentru autorizare pentru probe vehicul supus încercărilor 
sau comercializării de către dealeri 
a) cererea solicitantului; 
b) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi 
reprezentantul legal, în copie; 
c) copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, 
asamblarea, carosarea sau încercarea vehiculelor rutiere, precum şi o adeverinţă de la Regia 
Autonomă „Registrul Auto Român” din care să rezulte că societatea are vehicule în curs de 
omologare pentru circulaţie, în cazul vehiculelor supuse încercării în vederea omologării; 
d) copii după actul constitutiv al societăţii din care să rezulte ca obiect de activitate 
comercializarea vehiculelor rutiere şi copii după facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări 
al societăţii, care să ateste un volum mediu de vânzări de cel puţin 10 vehicule pe lună, în 
ultimele 6 luni, precum şi copii după actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat 
pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, în cazul comercianţilor; 
e) dovada asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
autovehicule, în termenul de valabilitate al acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată; 
f) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr pentru probe; 
g) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare. 

 



2. Eliberare certificat de înmatriculare 

2.1. Documente necesare pentru eliberare duplicat certificat de înmatriculare ca 
urmare a pierderii/furtului  
a) Cererea solicitantului însoţită de declaraţia solicitantului din care să rezulte pierderea sau 
furtul documentului; 
b) cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; 
c) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. 
d) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
e) fişă înmatriculare vehicul. 

 

2.2. Documente necesare pentru eliberare certificatului de înmatriculare în urma 
modificării unor date despre proprietar sau vehicul 
a) Cererea solicitantului; 
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de către Regia Autonomă 
„Registrul Auto Român”, original şi copie; 
c) Fişă de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii 
administraţiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se referă la schimbarea 
domiciliului, sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului în cadrul aceluiaşi 
judeţ sau la schimbarea motorului cu altul de o capacitate cilindrică diferită; 
d) vechiul certificat de înmatriculare; 
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
f) alte acte necesare pentru clarificarea unor situaţii particulare. 
g) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 

 

2.3. Documente necesare pentru eliberare certificat de înmatriculare la solicitarea 
schimbării numărului de înmatriculare  
a) Cererea solicitantului; 
b) cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie; 
c) vechiul certificat de înmatriculare; 
d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
e) plăcuţele vechi cu numărul de înmatriculare; 
f) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
g) taxa pentru contravaloarea noilor plăcuţe de înmatriculare; 
h) taxa pentru contravaloarea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, dacă 
este cazul; 
i) fişă înmatriculare vehicul. 

 

3. Înmatriculare permanentă 

3.1. Documente necesare pentru înmatriculare permanentă vehicul nou importat 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii 
administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, 



se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi 
copia actului de identitate. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, 
este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a 
utilizatorului; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv, în cazul autovehiculelor şi al 
remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie 
legalizată a acesteia; 
h) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
i) taxă pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare; 
j) procură specială, după caz; 
k) Daca persoana care solicita inmatricularea a realizat achizitia intracomunitara , nu este 
inregistrata in scopuri de TVA , se va prezenta formularul ” Certificat privind atestarea platii TVA 
, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” 
l) declaraţia persoanei privind înregistrarea în scopuri de T.V.A. pentru persoanele care sunt 
inregistrate in scopuri de TVA  conf. art 153 din legea 571/2003 si au realizat achizitia 
intracomunitara dintr-un stat membru UE . 

 

3.2. Documente necesare pentru înmatriculare permanentă vehicul nou indigen 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii 
administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, 
se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi 
copia actului de identitate. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, 
este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a 
utilizatorului; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie 
f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
h) taxă pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare; 
i) procura specială, după caz. 
 

3.3. Documente necesare pentru înmatriculare permanentă vehicul uzat importat 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 



menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii 
administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, 
se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia precum şi 
copia actului de identitate. în cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, 
este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare şi a datelor de identificare a 
utilizatorului; 
c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
e) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia; 
f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import definitiv, în original sau copie 
legalizată a acesteia; 
h) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele 
cu numărul de înmatriculare; 
i) procura specială, după caz. 
j) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
k) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare; 
l)Daca persoana care solicita inmatricularea a realizat achizitia intracomunitara , nu este 
inregistrata in scopuri de TVA , se va prezenta formularul  „CERTIFICAT” prevăzut în Anexa 2 
din Ordinul ANAF nr. 1128/2009; 

 
4. Înmatriculare temporară 

4.1. Documente necesare pentru înmatriculare temporară vehicul destinat 
exportului 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
completată cu datele proprietarului. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei 
persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia precum şi copia 
actului de identitate; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
f) asigurare internaţională tip carte verde, original şi copie; 
g) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original precum şi plăcile cu 
numere de înmatriculare străine, dacă vehiculul provine din străinătate şi nu a mai fost 
înmatriculat în România. In lipsa acestora se reţine o declaraţie notarială cu privire la 
împrejurările în care plăcile au fost pierdute; 
h) procura specială, după caz. 
i) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
j) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu număr de înmatriculare; 



 

4.2. Documente necesare pentru înmatriculare temporară vehicul nou importat 
temporar 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul înscrierii în 
certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată 
cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. In situaţia în care proprietarul 
vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de 
înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie 
legalizată a acesteia; 
f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
h) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
i) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; 
j) procura specială, după caz; 

 

4.3. Documente necesare pentru înmatriculare temporară vehicul uzat importat 
temporar 
a) Cerere înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii în 
certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată 
cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul 
vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de 
înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie 
legalizată a acesteia; 
f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
h) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
i) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele 
cu numărul de înmatriculare; 
k) procura specială, după caz. 



l) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
m) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; 

 

4.4. Documente necesare pentru reînmatriculare temporară a aceluiaşi deţinător 
a) Cerere înmatriculare. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) Fişă de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. In cazul înscrierii în 
certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată 
cu datele acesteia precum şi copia actului de identitate. În situaţia în care proprietarul 
vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de 
înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului; 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) certificatul de înmatriculare vechi; 
e) dovada de efectuare a formalităţilor vamale de import temporar, în original sau copie 
legalizată a acesteia, dacă este cazul; 
f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
h) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia 
i) plăcuţele cu numărul de înmatriculare; 
j) procura specială, după caz. 
k) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
l) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; 

 

5. Radierea 

5.1. Documente necesare pentru radierea ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti  
a) cerere; 
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea 
sau furtul certificatului de înmatriculare); 
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (daca adeverinţa emisa de politie atesta faptul ca au fost 
furate si plăcile/ certificatul de înmatriculare / cartea de identitate a vehiculului, acestea nu se 
mai solicita); 
d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 
e) hotărâre judecătorească rămasa definitivă care impune în mod expres radierea din circulaţie 
a unui vehicul, sau atesta ca vehiculul respectiv s-a înstrăinat; 
f) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice 
locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală; 
g) trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
h) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie; 

 

5.2. Documente necesare pentru radierea în cazul exportului 
a) Cerere radiere; 
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea 



sau furtul certificatului de înmatriculare); 
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte 
pierderea sau furtul plăcuţelor cu număr de înmatriculare); 
d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 
e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice 
locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală; 
f) documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document 
străin vamal de import, document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale 
străine din care rezultă exportul ori înmatricularea în străinătate, contract vânzare/cumpărare). 
Se poate da curs radierii şi fără cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi 
plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă se face dovada ca acestea au fost reţinute de 
autorităţile străine; 
g) trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
h) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie; 

 

5.3. Documente necesare pentru radierea în cazul furtului  
a) cerere; 
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea 
sau furtul certificatului de înmatriculare); 
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (daca adeverinţa emisa de politie atesta faptul ca au fost 
furate si plăcile/ certificatul de înmatriculare / cartea de identitate a vehiculului, acestea nu se 
mai solicita); 
d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 
e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice 
locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală; 
f) trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
g) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie; 
h) document emis de poliţie care atestă furtul vehiculului în ţară sau străinătate. 

 

5.4. Documente necesare pentru radierea în cazul dezmembrări 
a) Cerere radiere; 
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea 
sau furtul certificatului de înmatriculare); 
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte 
pierderea sau furtul plăcuţelor cu număr de înmatriculare); 
d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 
e) document care atesta dezmembrarea vehiculului în original; 
f) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice 
locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală; 
g) trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
h) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie; 

 

5.5. Documente necesare pentru radierea la cererea proprietarului 
a) Cerere radiere, însoţită de copia unui document care atestă deţinerea unui 
garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv; 
b) certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea 



sau furtul certificatului de înmatriculare); 
c) plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care sa rezulte 
pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare); 
d) cartea de identitate a vehiculului în original şi copie; 
e) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice 
locale, stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală; 
f) trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
g) documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copie; 
h) declaraţia pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai 
acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu 
mai circulă pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, 
care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o 
vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani. 

 
6. Transcrierea vehiculelor 

Documente necesare pentru transcrierea unui vehicul în baza de date 
a) Cerere transcriere. In cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care 
poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va 
menţiona solicitarea explicită în cerere; 
b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, 
vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. In cazul 
fostului proprietar al vehiculului, se poate depune certificatul de atestare fiscala, situatie in care 
nu mai este necesara depunerea fisei de inmatriculare.In cazul in care, transferul drepotului de 
proprietate a mijlocului de transport , se realizeaza prin utilizarea contractului de instrainare-
dobandire, Model 2016, ITL-054, nu este necesar certificatul de atestare fiscala. 
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau 
remorcii, în original şi în copie; 
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
f) dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate al acesteia; 
g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 
prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate al acesteia; 
h) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea 
dreptului de proprietate; 
i) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau 
sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar; 
j) procura specială, după caz; 
k) taxa pentru contravaloarea certificatului de înmatriculare; 
l) taxa pentru contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care 
acestea se păstrează de către noul proprietar; 
m) alte documente pentru clarificarea unor situatii  particulare. 

 

7. Eliberarea plăcilor cu numere de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate 
sau deteriorate 
Documente necesare: 
a) cererea solicitantului (reclamaţia de pierdere/furt sau dovada din acre să rezulte că numărul 
a fost deteriorat); 



b) cartea de identitate a vehiculului, original şi copie; 
c) certificatul de înmatriculare, original şi copie; 
d) dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe de înmatriculare; 
e) actul de identitate al solicitantului, original şi copie; 
f) procura specială autentificată sau delegaţie pentru persoanele juridice; 
g) documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie; 
h) placa/ plăcile cu numărul de înmatriculare deteriorat. 

 


