
ANEXA 2 
 

Nr. _____ / __________ 
 

 Domnule Director, 

 

 Subsemnata/ul …………………………………..……., C.N.P. …………..……… legitimat(a) cu 

CI/BI seria ….. numarul ……..., domiciliat(a) in ………………………………….., numar telefon  

……………….……., insotitor pentru …..…………..………………………........................................, 

C.N.P. ………………………………, persoana cu handicap gradul ………….., conform certificatului 

de incadrare nr. ………/…………...eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Galati, posesoare a autoturismului marca ……………., numar inmatriculare ………………………, 

numar identificare …………………………………………………………………………., va  

rog sa-mi aprobati eliberarea unei roviniete conform prevederilor Legii nr.448/2006 privind  

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si  

completarile ulterioare. 

 Declar pe propria raspundere ca am in ingrijire persoana cu handicap mentionata mai sus. 

 Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea art.326 Codul Penal, ca este singura solicitare  

de acest fel pentru anul ………... 

 In situatia instrainarii vehiculului, ma angajez ca in termen de 30 de zile calendaristice de la  

data instrainarii, sa instiintez CNAIR SA/Directia Regionala de Drumuri si Poduri emitenta, in  

vederea incetarii valabilitatii rovinietei in baza de date a SIEGMCR (Sistemul Informatic de  

Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control al Rovinietei). 

 Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de Compania Nationala de  

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a  

Prelucrarii Datelor cu caracter Personal cu numarul de operator 16562, in vederea solutionarii  

cererii. 

 

Anexez urmatoarele documente in copie : 

- Certificatul de incadrare in grad de handicap; 

- Actul de identitate persoana handicap; 

- Actul de identitate proprietar masina; 

- Certificatul de inmatriculare/cartea de identitate a autoturismului. 
 

 

 

 

  Data,             Semnatura, 
 

 

ART. 326, Cod penal - Falsul în declaratii: 
  
"Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau unei unitati în care aceasta îsi desfasoara  
activitatea în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declaratia  
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.  " 


