
Radiere auto 
RADIEREA LA SCHIMBAREA PROPRIETARULUI 

(vehicul instrainat) 

Documente necesare:  

• Cerere tip 

• Cartea de identitate a vehiculului in care este inscris fostul proprietar 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare pentru fostul proprietar si 

semnaturile fostului si actualului proprietar 

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare semnat de fostul proprietar 

• Placile cu numere de inmatriculare. Acestea nu se mai retin daca vehiculul se 

reinmatriculeaza la aceeasi formatiune teritoriala si placile raman pe vehicul, ne fiind 

pastrate de fostul proprietar, iar noul proprietar nu a solicitat alte placi, la rand sau 

preferential 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: 

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 

o copia actului de identitate al delegatului; 

o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 

RADIEREA LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI IN 

ALT JUDET 

Documente necesare:  

• Cerere 

• Cartea de identitate a vehiculului 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare de la fostul domiciliu/sediu 

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Actul de identitate (buletin, adeverinta sau cartea de identitate) care atesta schimbarea 

domiciliului in cazul persoanelor fizice sau hotarare judecatoreasca, lege, ordonata, 

HG, care atesta schimbarea sediului in cazul persoanei juridice 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numere de inmatriculare 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:  

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 



o copia actului de identitate al delegatului; 

o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 

RADIEREA IN CAZUL EXPORTULUI 

Aceasta operatiune de radiere se efectueaza numai simultan cu inmatricularea temporara 

pentru export. Se excepteaza cazurile in care vehiculul este deja exportat si se prezint dovada 

exportului sau a unei inmatriculari in strainatate. 

Documente necesare:  

• Cerere 

• Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare 

• Daca vehiculul este deja exportat, se solicita un document care atesta exportul 

vehiculului (document vamal romanesc de export, document strain vamal de import, 

document de inmatriculare in strainatate sau alte inscrisuri oficiale straine din care 

rezulta exportul ori inmatricularea in strainatate). Se poate da curs radierii si fara 

cartea de identitate a vehiculului, certificatul de inmatriculare si placi, daca se face 

dovada ca acestea au fost retinute de autoritatile straine 

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numere de inmatriculare 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: 

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 

o copia actului de identitate al delegatului; 

o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 

RADIEREA IN CAZUL DEZMEMBRARII 

VEHICULELOR 

Documente necesare:  

• Cerere 

• Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare 

• Document care atesta dezmembrarea vehiculului  

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 



• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numere de inmatriculare 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: 

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 

o copia actului de identitate al delegatului; 

o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 

RADIEREA LA CEREREA PROPRIETARULUI 

Documente necesare:  

• Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare pentru proprietar 

• Cerere/adresa a proprietarului prin care se solicita radierea la cerere, insotita de copia 

unui document care atesta detinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat 

vehiculul respectiv 

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numere de inmatriculare 

 

RADIEREA IN CAZUL FURTULUI 

Documente necesare:  

• Cerere 

• Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare 

• Document emis de politie care atesta furtul vehiculului in tara sau strainatate, in urma 

cu cel putin trei luni  

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numere de inmatriculare 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: 

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 

o copia actului de identitate al delegatului; 



o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 

RADIEREA CA URMARE A UNEI HOTARARI 

JUDECATORESTI 

Documente necesare:  

• Cerere 

• Cartea de identitate a vehiculului, daca este mentionata in certificatul de inmatriculare 

• Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare 

• Hotarare judecatoreasca ramasa definitiva care impune in mod expres radierea din 

circulatie a unui vehicul 

• Trei exemplare completate ale certificatului de radiere 

• Documentul de identitate al solicitantului (original si copie) 

• Certificatul de inmatriculare 

• Placile cu numarul de inmatriculare 

• In cazul in care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat 

de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale. 

• Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte: 

o adresa inregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si 

sa ridice documentele de circulatie; 

o copia actului de identitate al delegatului; 

o copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului 

Comertului. 

 


