POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1
Biroul Circulaţie Rutieră

CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE
NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII
Subsemnatul/a_________________________________________ domiciliat/a în Bucureşti,
str._____________________________________, nr._____, bl._____, et._____, ap.____, sector 1,
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.____,
CF/CUI______________, telefon _____________,
solicit înregistrarea unui moped cu următoarele date de identificare:
1. Titular certificat de înregistrare___________________________________________________
2. Adresa de domiciliu/sediu/telefon _________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Categoria_____________________________________________________________________
4. Marca________________________________________________________________________
5. Tipul ________________________________________________________________________
6. Numărul de identificare al vehiculului(seria şasiului) _________________________________
7. Masa totală max. autorizată(kg)___________________________________________________
8. Culoarea______________________________________________________________________
9. Cilindreea motorului (cmc)_______________________________________________________
10. Seria cărţii de identitate a vehiculului_____________________________________________
11. Anul fabricaţiei/ITP____________________________________________________________
Anexez prezentei următoarele documente:
- actul de identitate pt. persoanele fizice / certificatul de înmatriculare, delegaţie tip şi actul de
identitate al persoanei delegate, pt. persoanele juridice;
- actul de proprietate al vehiculului;
- cartea de identitate a vehiculului;
- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz);
- dovada plăţii în contul DGITL Sector 1: - taxa de înregistrare;
- taxa pentru certificatul de înregistrare;
- taxa plăcuţă de înregistrare;
- decizie de impunere pentru stabilire impozit
- asigurare obligatorie pentru răspundere civilă;
- dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;
Precizez că am luat la cunoştinţă de faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se
pedepseşte în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal.
Data,

Semnătura,

Date despre înregistrarea vehiculului ( se va completa de reprezentantul PLS1):
- nr. de înregistrare în circulaţie _________________________________________________
- data înregistrării în circulaţie___________________________________________________
- numele şi prenumele funcţionarului care a efectuat înregistrarea _____________________
____________________________________________________________________________
Date privind eliberarea:
- data eliberării certificatului de înregistrare_________________________________________
- numele, prenumele şi semnătura persoanei care a ridicat plăcuţa cu numărul de înregistrare,
certificatul de înregistrare şi cartea de identitate a vehiculului ___________________________
____________________________________________________________

