Cod F PO -25.07
Nr. înregistrare _________
Data _______________

Către,
Primarul Municipiului Roman
Luat în evidența 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 ........……………….., 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 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:
Mopede
-copie act de identitate;
-documentul care atestă dreptul de proprietate, în copie;
-cartea de identitate a vehiculului eliberată de Registrul Auto Român în original;
-dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate a acesteia (nu și pentru
cele noi care se înregistrează pentru prima dată);
-copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse
terților prin accidente de circulație încheiat pe numele proprietarului, în termenul de valabilitate a
acestuia;
-dovada plății c/v numărului de înregistrare, 24 lei;
-dovada plății taxei de înregistrare, 50 lei.
Tractor agricol sau forestier precum și remorcile destinate a fi tractate de acestea,
vehicule lente și mașini autopropulsate destinate efectuării de servicii ori lucrări
-copie act de identitate şi (numai în cazul agenţilor economici) copie certificat de înregistrare de
la registrul comerţului;
-documentul care atestă dreptul de proprietate, în copie;
-cartea de identitate a vehiculului, iar pentru vehicule lente și mașini autopropulsate atestat tehnic,
eliberate de Registrul Auto Român în original;
-dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate a acesteia (nu și pentru
cele noi care se înregistrează pentru prima dată, cele pe șenile şi utilajele autopropulsate pentru lucrări cu
o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h;
-copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse
terților prin accidente de circulație încheiat pe numele proprietarului, în termenul de valabilitate a
acestuia;
-dovada plății c/v numerelor de înregistrare, 64 lei;
-dovada plății taxei de înregistrare, 200 lei.
Vehicul cu tracțiune animală
-copie act de identitate;
-documentul care atestă dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare sau declarație pe
propria răspundere înregistrată la primărie);
-dovada plății c/v numerelor de înregistrare, 64 lei.
Data,

Semnătura,

