
 

 

 NR. PROVIZORIU ______________________                           AM PRIMIT  
                                                                           AutorizaŃia, plăcile de înmatriculare !i chitanŃa  
                                                                           Semnătura !i data _____________________  
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Subsemnatul(a)___________________________________________ cu domiciliul 
stabil/sediul în localitatea________________ strada______________ nr.______ 
bl._______ sc.______ et.___ ap. _____ judeŃul _________________ deŃinător al 
vehiculului  
 

+ marca _________________________________________  
+ număr identificare _______________________________  
+ culoare ________________________________________  
+ an de fabricaŃie _________________________________  
 

dobândit la data de _________________ prin (cumpărare, donaŃie, mo!tenire, 
schimb, alt mod) ______________________________________________de la 
______________________________, solicit eliberarea unei autorizaŃii de 
circulaŃie provizorie necesară pentru efectuarea formalităŃilor premergătoare 
înmatriculării.  
Am luat cuno!tinŃă că autorizaŃia de circulaŃie provizorie este valabilă doar pe 
teritoriul României pentru o perioadă de maxim 30 zile, precum !i de conŃinutul 
Notei de Informare.  
Anexez alăturat documentele prevăzute de art. 16 din Ordinul Ministerului 
AdministraŃiei !i Internelor nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii !i eliberarea autorizaŃiei de circulaŃie provizorie 
sau pentru probe a vehiculelor. 
 
Notă de informare: 
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul InstituŃiei prefectului judeŃului� �����  înregistrat la Autoritatea NaŃională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, sub nr.���	� prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul eliberării permisului de 

conducere. InformaŃiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator %i sunt comunicate numai destinatarilor abilitaŃi de lege, cum sunt organele de 

poliŃie, parchet, instanŃe %i pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document 
similar din acea Ńară, în condiŃiile legii. Conform Legii nr.677/2001, beneficiaŃi de dreptul de acces, de intervenŃie asupra datelor %i de dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale. Totodată, aveŃi dreptul să vă opuneŃi prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art.15 din Legea 

nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteŃi adresa cu o cerere scrisă, datată %i semnată, la InstituŃia prefectului judeŃului DOLJ . De asemenea, 
vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiŃiei.  

 
Data _________________         Semnătura (!tampilă) _____________ 


