
Persoană juridică / fizică  _____________________________ 
__________________________________________________  
C.U.I. / C.N.P. _______________________________________ 
Nr. înreg. O.R.C. : ____________________________________ 
Adresa :  ___________________________________________ 
Telefon : ___________________________________________ 
 
 

         Către, 
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ 

SERVICIUL TEHNIC, REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE STRĂZI ŞI COORDONARE TRANSPORT 
 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, modificată şi completată prin O.U.G nr. 63/2006, 
prevederile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia 
pe drumurile publice şi prevederile Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1454/2006 şi cu modificările 
şi completările ulterioare a celor enumerate , solicit eliberarea unui număr şi a unui certificat de înregistrare, pentru 
autovehicolele (mopede sau utilaje nesupuse înmatriculării) având categoria specificată mai jos: 

Se solicită eliberarea unui număr şi certificat de înregistrare după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Categoria Marca Numărul de identificare 
Seria cărţii de identitate 
sau a atestatului tehnic 

RAR 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Anexez următoarele documente: 

Pentru PERSOANE JURIDICE: 

1. Certificatul de înregistrare fiscală (copie); 
2. Delegaţie; 
3. Carte de identitate (sau buletin) delegat (copie); 
4. Atestatul tehnic RAR (sau carte de identitate RAR) al vehiculului 

(copie + original); 
5. Factura (sau contract) de vânzare-cumpărare (copie); 
6. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă – RCA (copie); 
7. ITP valabil (copie); 
8. Dovada declarării la Serviciul de Încasare Impozite şi Taxe (copie); 
9. Cartea de identitate străină a vehiculului (sau alt document similar) 

– dacă e cazul – (originalul); 
10. Declaraţia notarială privind provenienţa vehiculului – dacă e cazul 

– (copie); 
11. Dovada radierii de la primăria unde a mai fost înregistrat – dacă e 

cazul – (originalul); 
12. Dovada plăţii taxei de înregistrare  

 
Pentru PERSOANE FIZICE: 

1. Cartea de identitate (sau buletinul) (copie); 
2. Cartea de identitate RAR (sau atestatul tehnic RAR) a vehiculului 

(copie+original); 
3. Factura (sau contract) de vânzare cumpărare (copie); 
4. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă – RCA (copie); 
5. ITP valabil (copie); 
6. Dovada declarării la Serviciul de Încasare Impozite şi Taxe (copie); 
7. Cartea de identitate străină a mopedului (sau alt document similar) 

– dacă e cazul – (originalul); 
8. Declaraţia notarială privind provenienţa mopedului – dacă e cazul – 

(copie); 
9. Dovada radierii de la primăria unde a ami fost înregistrat – dacă e 

cazul – (originalul); 
10. Dovada plăţii taxei de înregistrare  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data solicitării: _________________  

SERVICIUL PUBLIC 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 

Serviciul Tehnic, Reparaţii şi Întreţinere Străzi şi 
Coordonare Transport 

 
 

Nr. _________ din ________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

Semnătura  

ATENŢIE! 
 Circulaţia pe drumurile publice se face cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2002 cu modificările 
şi completările ulterioare (inclusiv deţinerea asigurării obligatorii de 
răspundere civilă – RCA şi a inspecţiei tehnice periodice – ITP, 
ambele valabile)! 

IMPORTANT: 
 Radierea vehiculului se face, conform legii, de către 
proprietarul consemnat în talon, cu prezentarea cărţii de identitate 
RAR şi predarea numărului şi talonului (certificatului de înregistrare)! 


