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Reglementări in materie se ragăsesc în Ordinul nr. 1.501 din 13 noiembrie 2006 privind
procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau
pentru probe a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 876 din 26 octombrie 2006.
Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea
din circulaţie, al cărei model este prevăzut în anexa la ordin, dacă fac dovada depunerii acestora
într-un spaţiu adecvat.
TERMENE PENTRU A SOLICITA RADIEREA
Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligați să solicite radierea din
circulație, în termen de 30 de zile de la data:
– când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unități specializate, în vederea
dezmembrării;
– scoaterii definitive din România a vehiculului;
– declarării furtului vehiculului;
– trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
Vehiculul declarat prin dispoziție a autorității administrației publice locale fără stăpân ori
abandonat, se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective.
Vehiculul pentru care poliția rutieră a dispus radierea din circulație, potrivit legii, se radiază
de la data comunicării măsurii.
DOCUMENTE NECESARE
Radierea se face pe baza depunerii următoarelor:
– cererea solicitantului;
– certificatul de înmatriculare;
– plăcuțele cu numărul de înmatriculare;
– cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993);
– fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorității administrației publice locale,
stabilită potrivit legii, sau a certificatului de atestare fiscală;
– documente care atestă faptul că a intervenit una dintre situațiile prezentate mai sus.
În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care dețin certificate de
înmatriculare și numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricație mai
mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declarații pe proprie răspundere a
titularului înmatriculării sau a moștenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost
dezmembrat sau retras definitiv din circulație și nu mai circulă pe drumurile publice.
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