
 

 

DECLARAŢIE 

  

 
  

 

SUBSEMNATUL __________________________________________________________ 

Proprietar al vehicului cu numărul de înmatriculare ________________________________  

Posesor al certificatului de distrugere ___________________  

 

DECLAR URMĂTOARELE:  

•           Am predat plăcile cu numărul de înmatriculare _____________________  

•           Nu am predat plăcile cu numere de înmatriculare din următoarele motive: 

o           am în intenţie păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare sens în care 

anexez chitanţa de plată a contravalorii prestaţiei (se anexează chitanţa);  

o           alt motiv: (menţionaţi) 

_________________________________________________________________  

 

Am luat la cunoştinţă prevederile legale referitoare la faptul că următoarele documente: 

CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI  seria _________________________  

şi CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE nr. _______________________________  

se transmit emitentului sau se distrug de către subsemnatul, fără posibilitate de recuperare, nu se 

folosesc, nu se aruncă.  

 

Declar că sunt de acord cu comunicarea corespondenţei la adresa:  

         e_mail: _________________________________________________________________  

          poştă: __________________________________________________________________  

                     __________________________________________________________________  

iar pentru orice neconcordanţe în legătură cu prezenta cerere pot fi contactat telefonic la numărul 

de telefon:  __________________________.  

 

În legătură cu cererea de radiere, am luat la cunoştinţă faptul că pot comunica online cu 

SPCRPCIV competent să efectueze radierea, utilizând adresa de email afișată în lista 

disponibilă pe pagina www.drpciv.ro, la secțiunea Știri și media – Comunicate de presă, în 

cuprinsul corespondenței urmând a face referire la numărul certificatului de dezmembrare 

emis şi societatea emitentă.   

După comunicarea certificatului de dezmembrare, nu mai pot opta pentru păstrarea 

combinaţiei numărului de înmatriculare deţinut.  

 

Prin comunicarea datelor de mai sus îmi manifest acordul cu privire la prelucrarea acestora de 

către societatea de dezmembrare/recuperare/tratare vehicule uzate şi SPCRPCIV competent,  în 

legătură cu vehiculul care face obiectul prezentei declaraţii, precum şi în legătură cu orice 

corespondenţă  legată de soluţionarea cererii de radiere.  

 

Data ____________________                                                Semnătura: ____________________ 

http://www.drpciv.ro/
https://www.drpciv.ro/news-and-media/presa
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