
 

 

PPRREESSCCHHIIMMBBAARREEAA  CCEERRTTIIFFIICCAATTUULLUUII    

DDEE  ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREE  MMOODDEELL  

VVEECCHHII  CCUU  CCEELL  MMOODDEELL  NNOOUU  

  

  
DOCUMENTE NECESARE: 

 
1.� Cererea proprietarului; 
2.� Certificatul de înmatriculare vechi; 
3.� Cartea de identitate a vehiculului, dacă este menŃionată în certificatul de 

înmatriculare; 
4.� Fi�a de înmatriculare; 

5.� Dovada de plată a contravalorii cetificatului de înmatriculare; 
6.� Actul de identitate al solicitantului, în original �i în copie; 
7.� PlăcuŃele vechi cu numarul de înmatriculare, după caz; 
8.� Dovada de plată a contravalorii noilor plăcuŃe de înmatriculare, după caz; 
9.� Dovada de plată a tarifului legal de atribuire a unei combinaŃii preferenŃiale a 

numărului de înmatriculare, dacă este cazul; 

 

 

 

EELLIIBBEERRAARREEAA  UUNNUUII  DDUUPPLLIICCAATT  AALL  

  CCEERRTTIIFFIICCAATTUULLUUII  DDEE  ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREE    

CCAA  UURRMMAARREE  AA  PPIIEERRDDEERRIIII//FFUURRTTUULLUUII  

 

 
DOCUMENTE NECESARE: 

 
1.� Cererea solicitantului, însoŃită de declaraŃia solicitantului din care să rezulte 

pierderea sau furtul documentului; 
2.� Cartea de identitate a vehiculului, în original �i copie; 

3.� Fi�a de înmatriculare; 
4.� Dovada de plată a contravalorii cetificatului de înmatriculare; 
5.� Actul de identitate al solicitantului, în original �i în copie; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



EELLIIBBEERRAARREEAA    CCEERRTTIIFFIICCAATTUULLUUII  DDEE  

ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREE    

ÎÎNN  UURRMMAA  MMOODDIIFFIICCĂĂRRIIII  UUNNOORR  DDAATTEE  DDEESSPPRREE  

PPRROOPPRRIIEETTAARR  SSAAUU  VVEEHHIICCUULL  

  

  
DOCUMENTE NECESARE: 

 
1.� Cererea solicitantului; 
2.� Cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de către 

Regia Autonomă ,,Registrul Auto Român”, original �i copie; 
3.� Fi�a de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al 

autorităŃii administraŃiei publice locale, numai în cazul modificărilor care se 
referă la schimbarea domiciliului, sau, după caz, a re�edinŃei, pentru cetăŃenii 

străini, ori a sediului în cadrul aceluia�i judeŃ sau la schimbarea motorului cu 
altul de o capacitate cilindrică diferită; 

4.� Vechiul certificat de înmatriculare; 
5.� Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
6.� Actul de identitate al solicitantului, în original �i în copie; 
7.� Alte acte necesare pentru clarificarea unor situaŃii particulare.  

 

 

 

EELLIIBBEERRAARREE  CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREE    

LLAA  SSOOLLIICCIITTAARREEAA    SSCCHHIIMMBBĂĂRRIIII  NNUUMMĂĂRRUULLUUII  DDEE  

ÎÎNNMMAATTRRIICCUULLAARREE  

  

  
DDOOCCUUMMEENNTTEE  NNEECCEESSAARREE::  

  
1.� Cererea solicitantului; 
2.� Cartea de identitate a vehiculului, în original �i copie; 
3.� Fi�a de înmatriculare; 

4.� Vechiul certificat de înmatriculare; 
5.� Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
6.� Actul de identitate al solicitantului, în original �i în copie; 
7.� PlăcuŃele vechi cu numărul de înmatriculare; 
8.� Dovada de plată a noilor plăcuŃe de înmatriculare; 
9.� Dovada de plată a tarifului legal de atribuire a unei combinaŃii preferenŃiale a 

numărului de înmatriculare. 
 

 


