Cod F PO -25.07
MUNICIPIUL ROMAN
Serviciul Autorizări Comercial, Transport
PERSOANA DE CONTACT:Insp. Lucian Ghercă
Telefon: 0233/208620, int. 120, Camera 39.

Nr. înregistrare _________
Data _______________
Luat în evidenţa D.I.T.L.

C E R E R E DE Î N R E G I S T R A R E
(vehicule care nu sunt supuse înmatriculării)
Subsemnatul(a)…………………………………,
domiciliat
în
Roman,
str………………………....., nr………., bl………, sc….., ap………, posesor CI/BI seria…..,
nr…………., eliberat(ă) de Poliţia……………….., la data de……………., în calitate de reprezentant al
agentului economic (se completează când este cazul)……………………………………, având numărul
de înregistrare la Registrul Comerţului Neamţ………………………….., CUI...................,vă rog să
binevoiţi a-mi aproba înregistrarea……………………………....................................................,care a fost
dobândit(ă) legal conform actelor anexate.
Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile H.C.L. Roman nr. 121/29.11.2006, prin
care s-a hotărât ca numerele de înregistrare împreună cu certificatul de înregistrare să fie eliberate
solicitanţilor numai după achitarea preţului la care au fost achiziţionate de către Municipiul Roman.
Anexez alăturat următoarele documente:
-copie act de identitate şi (numai în cazul agenţilor economici) copie certificat de
înmatriculare de la registrul comerţului;
-copia documentului de provenienţă legală (factură, act de donaţie, declaraţie pe propria
răspundere, contract de vânzare-cumpărare, etc…);
- pentru mopede noi fabricate, importate sau introduse în România din afara Uniunii
Europene, cartea de identitate a vehiculului eliberată de Registrul Auto Român în original;
- pentru mopede noi, importate sau introduse în România din Uniunea Europeană,
originalul certificatului de conformitate CE, eliberat în baza unei omologări comunitare CE de tip şi
traducerea acestuia în limba română;
- pentru mopede utilizate care au fost înmatriculate/înregistrate ultima dată într-un Stat
membru al Uniunii Europene, certificatul de radiere, sau, certificatul de înregistrare/înmatriculare în
original şi traducerea în limba română, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere că acesta nu
a fost declarat furat în ţara de provenienţă, împreună cu dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în
termenul de valabilitate;
- pentru mopede utilizate care au fost înmatriculate/înregistrate ultima dată într-un Stat
nemembru al Uniunii Europene, cartea de identitate a vehiculului eliberată de Registrul Auto Român în
original;
-pentru vehiculele care au mai fost înregistrate în România, certificatul de radiere şi CIVul dacă au avut.
- chitanţa în original reprezentând c/v numărului de înregistrare;
- pentru vehiculele supuse înregistrării, cu excepţia mopedelor şi vehiculelor cu tracţiune
animală, fotografii ale acestora şi un document scris în limba română din care să rezulte numărul de
identificare (seria şasiului), marca şi tipul, masa proprie, masa maximă autorizată şi culoarea.
-copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse terţilor prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia (nu şi pentru vehicule cu
tracţiune animală).
-chitanţa privind taxa de înregistrare conform HCL 169/2014, cu excepţia vehiculelor cu
tracţiune animală.
Data,
Semnătura,
Domnului Primar al Municipiului Roman,
Aprobat,
Primar
Lucian Ovidiu Micu

Verificat acte,
Insp. Lucian Ghercă

