
Şefului ___________________________ 

 de la _____________________________ 

 domiciliat (cu sediul) ________________ 

________________________________ 
 

Cerere de prestare a serviciului de depozitare a plăcilor de înmatriculare 

                                 nr._____    __________ 

Subsemnatul, __________________________________________________________________ 
                       (numele, prenumele şi IDNP, în cazul persoanei fizice sau denumirea şi IDNO, în cazul persoanei juridice) 

_______________________________________________________________________________  
(adresa/sediul) 

rog să fie luate la păstrare plăcile de înmatriculare pentru __________ cu numărul de 
(tipul plăcii) 

 înmatriculare ____________ . 
 

DURATA DEPOZITĂRII: Durata depozitării plăcilor (plăcii) de înmatriculare primite la          

păstrare este de _________ luni, începând cu data de ___________ până la data de___________ . 

 

TARIFUL SERVICIULUI: Conform Listei şi tarifelor la serviciile prestate aprobate, preţul 

depozitării plăcilor (plăcii) de înmatriculare pe o perioadă de până la 30 zile calendaristice constituie 

__ lei. 

NOTE: 

 1 Depozitarul se obligă: 

a) să păstreze plăcile (placă) de înmatriculare primite (primită) pentru depozitare; 

b) să le (o) restituie în termenul stabilit în starea în care acestea (aceasta) au (a) fost predate (predată). 

2 Depozitarul este în drept să nimicească plăcile (placă) în cazul în care solicitantul nu le ridică la 

expirarea termenului de păstrare stabilit în prezenta cerere, fără restituirea tarifului pentru serviciul 

prestat. 

3 Solicitantul se obligă: 

a) să achite conform termenului stabilit tariful pentru păstrarea plăcilor de înmatriculare; 

b) să ridice plăcile de înmatriculare până la expirarea duratei stabilite de păstrare sau, după caz, să 

prelungească termenul de păstrare a plăcilor. 

       

   SOLICITANT ___________                                              „____”  ____________ 20____ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 linia de decupare 

 

Certificat 
Este eliberat solicitantului _________________________________________ cu 

domiciliul/sediul _____________________________________________________, 

precum că la data de ____________ au fost primite la păstrare conform cererii depuse plăcile de 

înmatriculare de tipul____ cu numărul de înmatriculare_________ pe termenul de păstrare de până 

la _____ luni. Tariful serviciului______ lei. 
NOTĂ - În cazul în care plăcile de înmatriculare nu sunt ridicate în termenul solicitat de păstrare, acestea urmează 

a fi  nimicite fără restituirea tarifului pentru serviciul prestat. 

 

________________________             “____” ____________ 20___. 
                      (numele, prenumele, semnătura şi 

                       ştampila  persoanei responsabile)                                                                               
 


