Primăria Municipiului Oradea
Direcția Tehnică
Compartiment Transport Public Local

Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Cod operator: 16165
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro
Cerere inregistrare vehicule lente care nu se supun inmatricularii
(mopede-vehicule lente)

CATRE,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
Subsemnatul ______________________________________, domiciliat în Oradea,
str. _________________________________________, nr. ___, bl. ____ , ap. ___ ,
reprezentant al S.C. _________________________________, cu sediul în Oradea,
str. _________________________________________, nr. ____, bl. ___ , ap. ___,
telefon _________________, solicit înregistrarea unui vehicul care nu se supune
înmatriculării: - categoria ________________________
- marca ___________________________
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

- actul de identitate in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înregistrare eliberat de
Registrul Comerţului in cazul persoanelor juridice;
- actul de proprietate al vehiculului ( poate fi factura, act de vanzare-cumparare);
- cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic;
- dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz);
- asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă;
- dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;
- declaraţia pe proprie răspundere privind asigurarea parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat,
deţinut în condiţiile legii;
- procesul verbal pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane
fizice/juridice eliberat de Direcţia Economică din Primăria Municipiului Oradea;
- dovada achitării:
- dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare 31 lei;
- contravalorii plăcuţei / setului de plăcuţe cu numărul de înregistrare:
- 29,00 lei / plăcuţă şi suport din plastic – dimensiunea 240 x 130 mm;
- 50,00 lei /set de plăcuţe – dimensiunea 340 x 200 mm.
Dovada achitării, la zi, a impozitelor şi taxelor locale.
Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că, falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se
pedepseşte în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal.

Oradea, la _____________

Semnătura şi ştampila

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Municipiului Oradea, potrivit notificărilor Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Datelor cu Caracter Personal nr. 16165 / 2010, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administrației
publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 667/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

www.oradea.ro

