A

(1) Num rul de înmatriculare

(2) Gradul, numele i semn tura lucr torului care a efectuat opera iunea

(3) Data efectu rii opera iunii

(4) Observa ii

B

CERERE

1. Subsemnatul (Subscrisa)____________________________________________________,
NUME CUMPARATOR
165418414
BUCURESTI
CNP (CUI)__________________,
cu domiciliul/ sediul în localitatea ________________________,
NICOLAE GRIGORESCU
34 bl. ____,
G5 sc. ___,
B ap. B
MURES
str. _________________________,
nr. ____,
___, jud. ____________,
solicit:

x
x
x
x
x
x
x

Înmatricularea definitiv ;
Înmatricularea temporar ;
Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate;
Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare;
Eliberarea unui nou certificat ca urmare a modific rii datelor înscrise;
Radierea;
31 zile;
Autorizarea provizorie pentru o perioad de _____

a vehiculului marca _____________________________,
tip _______________________,
num r de
PEUGEOT
206 HATCHBACK
2848859993
2007 num r de
identificare ________________________________________,
an de fabrica ie ________,
TR-01-TOT
21-06-2017
înmatriculare _________________,
dobândit la data de _____________,
prin (cump rare / dona ie /
cumparare
Vasile
de la ____________________________.
mo tenire / schimb / alt mod) ______________________,
2. Se completeaz doar în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare i a altei
persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate:
Nume, prenume / denumire _________________________________________________________,
COP
CNP (CUI)__________________,
cu domiciliul/ sediul în localitatea _________________________,
COCNP
COORAS
str. _________________________,
nr.
____,
bl.
____,
sc.
___,
ap.
___,
jude ul ________________.
COSTR
8
N2
S
S
MURES

Am luat la cunostinta de continutul Notei de Informare.

Data: ________________________
21-06-2017

Semn tura ( tampila)___________________

NOTA DE INFORMARE
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Institutiei Prefectului Judetului 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 Judetului Teleorman. Deasemenea, va este recunoscut dreptul
de a va adresa justitiei.
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