PRIMĂRIA COMUNEI BUCU
JUDEŢUL IALOMIŢA

Nr. …………… / ………………….

CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII
(conf. Anexei nr. 2 din Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza com. Bucu,
care nu se supun înmatriculării, aprobat prin HCL Bucu nr. 55- 30. 11. 2007)

Subsemnatul ________________________________________, domiciliat în
____________________,str. _________________________________,nr. _____
bl. ______, et. ______, ap. _____, posesor al C.I./ B.I. seria _______ , numărul
________________, eliberat de către _________________________ la data de
____________________, CNP ___________________________ , reprezentant
al S.C. ___________________________________, cu sediul în _____________
str. ____________________________, nr. ________, bl. _______, et. _______,
ap. _______, CF/ CUI ___________________________, telefon ____________
solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare :
1. Titular certificat de înregistrare _____________________________________
2. Adresa de domiciliu/ sediu ________________________________________
3. Data înregistrării ________________________________________________
4. Numărul de identificare al vehiculului (seria şasiului) ____________________
5. Marca ______________________, 6. Tipul ___________________________
7. Numărul de locuri _____________, 8. Cilindreea motorului (cm3) __________
9. Culoarea ___________________, 10. Seria cărţii de identitate ____________
11. Anul fabricaţiei ______________,12. Seria motor _____________________
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente :
-

actul de proprietate al vehiculului ;
actul de identitate sau 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 asugurării obligatorie pentru răspundere civilă ;
dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat;
fişa tehnică a vehiculului (după caz) ;
declaraţie pe propria răspundere cu următorul conţinut : cunoscând că falsul în
declaraţii este pedepsit conform art. 292, Cod Penal, declar următoarele :
______________________________________________
Data,

Semnătura,
L.S.

Date despre înregistrare :
- data ridicării certificatului de înregistrare _________________
- numele şi prenumele persoanei care a ridicat plăcuţa cu numărul de înregistrare
şicertificatul de înregistrare, ________________________________,
CNP ________________________________ .

