
CERERE DE TRANSCRIERE 
(PENTRU VEHICULE ÎNMATRICULATE ÎN ROMÂNIA) 

Subsemnatul(a)__________________________________________ domiciliat în localitatea 
__________________________, strada __________________________, nr.____, bl.____, sc.___, 
ap.____, jude�ul ___________________, C.N.P._______________________, reprezentant al S.C. 
____________________________, C.U.I.________________, în calitate de proprietar, solicit 
înmatricularea vehiculului , marca______________________, tipul________________________, 
num�r de identificare____________________________, culoare _________________, an de 
fabrica�ie _____________. 

Solicit transcrierea acestuia de pe numele fostului de�in�tor 
_______________________________________________  cu domiciliul (sediul) în localitatea 
___________________________, str.___________________, nr.___, bl.____, sc.___, jude�ul 
___________________________,  pe numele meu. 

Solicit ca pe certificatul de înmatriculare s� fie men�ionat �i ________________________ 
în calitate de__________________________ (cf. contract de leasing, închiriere, împrumut etc.). 

Am luat cunostin�� de con�inutul Notei de Informare �i depun urm�toarele documente: 
� actul de identitate al solicitantului, în original �i în copie (împuternicire delegat, copie C.I. 

delegat, copie C.U.I. în cazul societ��ilor comerciale); 
� cartea de identitate a vehiculului în original �i în copie; 
� fi�a de înmatriculare cu viza administra�iei financiare; 
� certificatul de înmatriculare original ( cu mentiunea de instrainare) + I.T.P.  valabil; 
� dovada de plat� a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
� contract vânzare – cump�rare (factur�, etc); 
� documentului de asigurare obligatorie de r�spundere civil� (pe numele noului proprietar), in 

copie si original ; 
� certificat de atestare fiscal� pentru fostul proprietar sau viza fiscal� pe fi�a de înmatriculare; 
� procur� special� autentificat�, dupa caz. 

Se bifeaz� documentele depuse la înmatriculare 

Pl�cile cu nr. de înmatriculare _______________au fost distruse/p�strate de fostul proprietar. 

Data__________________  Semn�tura (�tampila) ___________________

Burcea Alin

Sulina Dunarii 23 G5 B

23 Tulcea 0208975789
nume cumparator 0245449802

BMW 535i
BMW774744485 night blue

2007

nume vanzator

Moieciu Nicolae Grigorescu 25 J101 A

Brasov
mentionat

in calitate de

BV-34-TED

26-02-2017

NOTA DE INFORMARE
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Teleorman, inregistrat la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr.8908 prelucreaza datele cu caracter personal furnizate 
de dvs. prin mijloacele automatizate, in scopul inmatricularii/transcrierii autovehicolelor si remorcilor. In acest sens
sunteti obligat sa furnizati datele necesare, refuzul determinand imposibilitatea procesarii cererii de
inmatriculare/transcriere. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai
destinatarilor legali.Conform Legii nr. 677/2011, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care
va privesc, in limitele prevazute in art. 15 din Legea nr. 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa
cu o cerere scrisa, datata si semnata, la Institutia Prefectului Municipiului Teleorman. Deasemenea, va este recunoscut
dreptul de a va adresa justitiei. 


