RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR
(art. 24 şi 25 din Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale sau
certificatul de atestare fiscală;
c) certificatul de înmatriculare în original;
d) plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
e) cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993);
f) documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii: dezmembrare,
export, furt, depozitare în spaţiu propriu;
g) document de identitate (original şi copie);
h) 3 exemplare ale certificatului de radiere.
Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:
a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea
dezmembrării;
b) scoaterii definitive din România a vehiculului;
c) declarării furtului vehiculului.
Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita radierea din circulaţie (la cerere), prezentând pe
lângă documentele sus-menţionate şi dovada deţinerii unui spaţiu – în vederea depozitării acestuia.
În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi
numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se
poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a
moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din
circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.

(MODEL CERTIFICAT DE RADIERE)

GUVERNUL ROMÂNIEI
PREFECTURA – JUDETUL ILFOV
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI
ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR ILFOV
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