
Instituţia Prefectului Judeţului  CALARASI                                                     

Serviciul public comunitar regim permise  

de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  
Nr.___________din __________________ 
Se  (completează de reprezentanţii instituţiei prefectului numai în situaţiile prevăzute la art.116 din O.U.G.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare)                                                                      
                                                        DOMNULE SEF SERVICIU, 

Subsemnatul/Subsemnata, ________________________________________________,cu domiciliul/reşedinţa în localitatea 

__________________________,judeţul_____________________,posesor/posesoare al/a actului de identitate 

seria_______nr._______________, eliberat de _________________________ ,la data de |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|, valabil 

până la data de |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|,                                                                             Anul             luna        ziua 

                  Anul           luna       ziua     

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,telefon____________________, solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea 

permisului de conducere categoria  B .  

Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Şcolii de  conducători auto  

P.F.A FLOREA GEORGICĂ, cu instructorul auto FLOREA GEORGICĂ . 

Anexez dosarul de examinare.  

                 -       Solicit   /       Nu solicit  editarea permisului de conducere; 

                 - Solicit examinarea teoretică în limba engleză      , franceză       , germană       (in cazul 

strainilor, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor 

membre ale Spatiului Economic European si al catatenilor Confederatiei Elvetiene). 
                 - Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară          germană       .    

                    Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art. 326 din Codul Penal, ca : 

                    locuiesc in mod obisnuit cel putin 185 de zile din fiecare an calendaristic la adresa sus-mentionata datorita unor 

legaturi personale sau profesionale ori altor legaturi stranse cu adresa respectiva sau  

      revin periodic la adresa sus-mentionata datorita unor legaturi personale cu adresa respectiva, desi locuiesc alternativ 

in locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre, intrucat legaturile mele profesionale sunt intr-un loc diferit de cel 

al legaturilor personale sau  

                    locuiesc la adresa sus-mentionata pentru indeplinirea unei activitati sau misiuni pe o durata determinata in 

Romania, desi locuiesc alternativ si in alte locuri diferite, situate in doua sau mai multe state membre sau 

       ma aflu la studii in Romania de cel putin 6 luni si locuiesc la adresa sus-mentionata. Institutia de invatamant care 

se afla pe raza  de competenta teritoriala a acestui Serviciu Public Comunitar este .......................... 

                                                                                                                             Semnătura  __________________  

 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevazute de dispozitiile cuprinse in Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

      Data      |__|__|__|__| - |__|__| - |__|__|                                                                     Semnătura  __________________  

                        Anul           luna       ziua 
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