
Cerere de radiere
Am primit certificatul de radiere, pe care m  oblig

-l înmânez fostului proprietar al vehiculului, precum i cartea de

identitate i fi a de înmatriculare

Semn tura i data _____________________

Domnule Comandant,

 Subsemnatul(a).......................................................................................…………. cu domiciliul

stabil/sediul în localitatea ……….………………........................, strada ...................…………………

nr. ....., bloc.... , scara...., apart...., sector ...., jude ....................................,

de in tor al vehiculului

 - num rul de înmatriculare.............................

 - marca:.............................................

 - serie asiu ____________________________________

 - culoare     :.......................................

 - an de fabrica ie:..................................
solicit radierea acestuia pentru urm torul motiv:

q  a) schimbarea proprietarului;

q  b) schimbarea domiciliului în alt jude ;

q  c) exportul vehiculului;

q  d) dezmembrarea vehiculului;

q  e) schimbarea caroseriei/ asiului;

q  f) la cererea proprietarului;

 În conformitate cu art. 292, Cod Penal, declar m, pe proprie r spundere c  vehiculul
men ionat mai sus l-am dobândit la data  de ……………………................., prin:
………………….....................………………………………………………………....,

(cump rare)  (dona ie)  (mo tenire) (  etc.  ) i nr. act

de la    …………………………..……………………………..…………………..…..
(fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa complet )

Împuternicim/ deleg m (numai pt. persoanele juridice) pe dl . …………………………………..., care se legitimeaz  cu

…………………………………………, pentru radierea de pe numele societ ii noastre, a vehiculului mai sus men ionat.

Ø Anexez al turat cartea de identitate a vehiculului, certificatul i pl cile cu num rul de înmatriculare împreun  cu

copiile documentelor care atest  motiva ia radierii.

a) actul prin care se face dovada propriet ii asupra vehiculului i fi a de înmatriculare cu viza Administra iei Financiare

de la locul de domiciliu al vânz torului;

b) actul de identitate în care este men ionat noul domiciliu - pentru persoanele fizice, respectiv actul prin care se atest
schimbarea sediului în cazul persoanelor juridice, copie CI i CUI ;

c) documentul vamal din care s  rezulte exportul vehiculului;

d) documentul din care s  rezulte dezmembrarea vehiculului;

e) documentul care s  ateste schimbarea caroseriei/ asiului;

f) documentul care s  ateste de inerea spa iului necesar pentru depozitarea vehiculului.

Alte men iuni : ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

 Am luat la cuno tin  c  punerea în circula ie a unui vehicul radiat constituie
infrac iune.

Data ……………………………..                 SEMN TURA...........................
                                                                                                     TAMPILA (ptr. persoane juridice)


