Institutia Prefectului Judetului BlHOR
Serviciul public comunitar regim permise de conducere inmatriculare a vehiculelor
N r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d i n ...........
(Se completeaza de reprezentantii instiiutiei prefectului numai in situatiile prevazute la art. 116 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
1951/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.)
Nr.
crt

Data
programarii
la examen

Categoria
Gradul
profesional,
numele
si
Rezultatul examenului
obtinuta
prenumele lucratorului care a primit si
verificat dosarul
Proba
Semnatura Proba Practica
Teoretica Lucratorului
Poligon Traseu

Data
obtinerii
categoriei

1
2
3
4
5
6

Domnule sef de serviciu
Subsemnatul/Subsemnata ............................................................................................................................................... cu
domiciliul/reşedinţa in localitatea .......................................................................................... judeţul........................... posesor/posesoare al/a
actului de identitate seria ................................................................................................ nr. eliberat de ............ , la data de l_l_l_l_l - l_l_l -l_l_l.
an
luna
zi
valabil pana la data de l_l_l_l_l - l_l_l -l_l_l CNP l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, solicit prezentarea la examenul pentru obtinerea permisului de
an
luna zi
conducere categoria ..........................
Mentionez ca pregatirea necesara sustinerii acestui examen am efectuat-o in cadrul scolii de
conducători auto .....................................................................................
cu instructorul auto.................................................................................
Anexez dosarul de examinare.
- □ Solicit/ □ Nu solicit editarea permisului de conducere;
- □ Solicit examinarea teoretica in limba engleza □, franceza □, germana □;
(ln cazul strainilor, al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor membre ale
Spatiului Economic European si al cetatenilor Confederatiei Elvetiene)
- □ Solicit examinarea teoretica in limba materna: maghiara □, germana □;
□ 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. lnstitutia de invatamant care se afla pe raza de
c o m p e t e n t a t e r i t o r i a l a a a c e s t u i s e r v i c i u p u bl i c c om u ni t a r es t e . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ DE INFORMARE
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituției Prefectului BIHOR, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal cu nr. 8907, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul
efectuării operațiunii solicitate. În acest sens este necesar să furnizați aceste date, refuzul determinând imposibilitatea procesării cererii
dumneavoastră. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali. Conform
Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu
modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr.
677/2001,cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la
Institutia Prefectului Judetului Bihor. Deasemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
.

Data:

Semnatura

