
 
 

RADIEREA LA CEREREA PROPRIETARULUI 
 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
1.� Cererea /adresa proprietarului prin care se solicitd radierea la cerere, însoŃitd de 

copia unui document care atestd deŃinerea unui garaj/curte/teren/parcare, unde 
va fi depozitat vehiculul respectiv; 

2.� Certificatul de înmatriculare; 

3.� PldcuŃele cu numdrul de înmatriculare; 
4.� Cartea de identitate a vehiculului, dacd este menŃionatd în certificatul de 

înmatriculare; 
5.� Fi%a de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritdŃii 

administraŃiei publice locale, stabilitd potrivit legii, sau a certificatului de 
atestare fiscald; 

6.� Trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 

7.� Documente de identificare a solicitantilor, în original %i copii xerox. 
8.� DeclaraŃia pe proprie rdspundere a titularului înmatricularii sau a mo%tenitorilor 

legali ai acestuia, care sd ateste cd vehiculul a fost dezmembrat sau retras 
definitiv din circulaŃie %i nu mai circuld pe drumurile publice, în cazul 
vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care detin certificate de 
înmatriculare %i numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime 
de fabricaŃie mai mare de 30 ani 

      

 

RADIEREA ÎN CAZUL EXPORTULUI 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
1.� Cererea solicitantului; 
2.� Certificatul de înmatriculare; 
3.� PldcuŃele cu numdrul de înmatriculare; 
4.� Cartea de identitate a vehiculului; 

5.� Fi%a de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritdŃii 
administraŃiei publice locale, stabilitd potrivit legii, sau a certificatului de atestare 
fiscald; 

6.� Documentul care atestd exportul vehiculului (document vamal românesc de 
export, document strdin vamal de import, document de înmatriculare în strdindtate 
sau alte înscrisuri oficiale strdine, din care  rezultd exportul ori înmatricularea în 

strdindtate; 
7.� Trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
8.� Documente de identificare a solicitantilor, în original %i copii xerox. 
 
 
 
 

 
 



 

RADIEREA ÎN CAZUL DEZMEMBRĂRII 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
1.�       Cererea  solicitantului; 
2.� Certificatul de înmatriculare; 

3.� PldcuŃele cu numdrul de înmatriculare; 
4.� Cartea de identitate a vehiculului; 
5.� Document care atestd dezmembrarea vehiculului; 
6.� Fi%a de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritdŃii 

administraŃiei publice locale, stabilitd potrivit legii, sau a certificatului de 
atestare fiscald; 

7.� Trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
8.� Documente de identificare a solicitantilor, în original %i copii xerox. 

 

RADIEREA ÎN CAZUL FURTULUI 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
1.� Cererea proprietarului; 
2.� Certificatul de înmatriculare; 

3.� PldcuŃele cu numdrul de înmatriculare; 
4.� Cartea de identitate a vehiculului, dacd este menŃionatd în certificatul de 

înmatriculare; 
5.� Fi%a de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritdŃii 

administraŃiei publice locale, stabilitd potrivit legii, sau a certificatului de 
atestare fiscald; 

6.� Trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
7.� Documente de identificare a solicitantilor, în original %i copii xerox. 
8.� Document emis de poliŃie care atestd furtul vehiculului în Ńard sau în 

strdindtate; 

RADIEREA CA URMARE A  
UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTORE�TI 

 
DOCUMENTE NECESARE: 
1.� Cererea proprietarului; 
2.� Certificatul de înmatriculare; 
3.� PldcuŃele cu numdrul de înmatriculare; 
4.� Cartea de identitate a vehiculului, dacd este menŃionatd în certificatul de 

înmatriculare; 
5.� Hotdrârea judecdtoreascd rdmasd definitivd care impune în mod expres radierea 

din circulaŃie a unui vehicul, sau care atestd cd vehiculul respectiv a fost 
înstrdinat; 

6.� Fi%a de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autoritdŃii 
administraŃiei publice locale, stabilitd potrivit legii, sau a certificatului de 
atestare fiscald; 

7.� Trei exemplare completate ale certificatului de radiere; 
8.� Documente de identificare a solicitantilor, în original %i copii xerox. 


