
COMUNICAT 

INFORMATII DE INTERES GENERAL 
 

  

Instituţia prefectului jud. Tulcea aduce la cunoştinţa cetăţenilor – solicitanţi ai serviciilor de  

înmatriculări, următoarele informaţii de interes general:     
 

Începând cu data de 22.09.2020, SPCRPCIV Tulcea, va operaţionaliza un sediu secundar, în localitatea Măcin, care va funcţiona în 

incinta Poliţiei Oraş Măcin, din Măcin, str. 1 decembrie 1918, nr. 73A. 

Activitatea la sediul secundar se va desfăşura în fiecare zi de marţi şi joi, cu excepţia ultimei zile din lună, în intervalul orar 11ºº-13ºº. 

 

La sediul secundar se vor desfăşura activităţi de preluare a documentelor necesare efectuării tuturor operaţiunilor din domeniul 

înmatriculării vehiculelor, cu excepţia acordării autorizaţiilor de circulaţie provizorie în alb şi a autorizaţiilor de circulaţie pentru probe, astfel: 

- înmatricularea autovehiculelor pentru prima dată în România; 

- transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul înmatriculat în România; 

- radierea din circulaţie a autovehiculelor; 

- autorizarea provizorie a autovehiculelor; 

- eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifica date despre vehicul (serie şasiu, culoare, serie C.I.V. etc.); 

- eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când certificatul de înmatriculare a fost furat/pierdut/deteriorat; 

- eliberarea unei/unor plăci cu număr de înmatriculare reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate; 

- eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică date despre proprietar (nume, domiciliu, etc.); 

- eliberarea unui nou certificat de înmatriculare când se modifică numărul de înmatriculare. 

 
De asemenea, la sediul secundar vor fi eliberate autorizaţiile provizorii, certificatele de înmatriculare sau dovezile înlocu itoare ale 

acestora precum şi plăcile cu numere de înmatriculare. 

 La data depunerii documentelor, solicitantul va fi informat cu privire la data la care trebuie să se prezinte pentru ridicarea 

documentelor emise în urma realizării operaţiunii solicitate. În situaţia în care nu se va prezenta la data indicată, documentele şi plăcile cu 

numere de înmatriculare vor fi depuse la sediul principal al serviciului, urmând ca eliberarea acestora să poată fi făcută doar la sediul 

principal al instituţiei. 

 

  Tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare sau păstrării combinaţiei numărului de 

înmatriculare pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată on-line, prin intermediul POS- urilor instalate la unităţile Trezoreriei 

Statului, prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor 

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor 

Trezoreriei Statului, în condiţiile legii; 

 Tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii permiselor de conducere se încasează prin 

virament, prin mijloace de plată on-line, inclusiv prin Sistemul naţional electronic de plată on-line - SNEP, prin mandat poştal, precum şi prin 

alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare. Acestea nu se pot încasa la ghişeu. 
 



Contravaloare documente:     

 - certificat de inmatriculare   49 Ron      

 - autorizatie provizorie 13 Ron 

Contravaloare placi:     

 - numere provizorii           40 Ron 

 - o placă tip A (normală)  20 Ron                   - tip B (pătrată)  23 Ron                 -tip C ( moto) 17 Ron 

 Atribuire număr de înmatriculare preferenţial                    45 Ron 

 Contravaloare păstrare combinaţie nr. de înmatriculare    30 Ron 

 

În sediul secundar se asigură doar preluarea documentelor, fără a se elibera vreo dovadă. Verificările necesare, implementarea datelor, 

emiterea documentelor şi confecţionarea plăcilor cu numere de înmatriculare se va face ulterior, la sediul principal.  

Pentru documentele preluate în ziua de marţi, eliberarea documentelor şi/sau a plăcilor cu numere de înmatriculare se va face în joia 

următoare. Pentru documentele preluate în ziua de joi, eliberarea documentelor şi/sau a plăcilor cu numere de înmatriculare se va face în 

marţea următoare. 

 

Preluarea documentelor se va face în ordinea solicitărilor. Nu se pot face momentan programări on-line, pentru sediul secundar. 

Documentele se predau/ridică personal. 

 

Pentru a preveni eventualelor neînţelegeri vă recomandăm: 

 

- verificaţi documentele necesare, la rubrica corespunzătoare, pe site-ul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare 

a Vehiculelor Bucureşti, la adresa https://www.drpciv.ro/ , sau pe site-ul Instituţiei prefectului jud. Tulcea, la adresa 

https://tl.prefectura.mai.gov.ro/ 

- pentru a stabili dacă un anumit număr de înmatriculare este disponibil şi vă poate fi atribuit, folosiţi anterior depunerii 

documentelor necesare aplicaţia „Verificare disponibilitate număr”, existentă pe site-ul Direcţiei Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, la adresa https://www.drpciv.ro/ 

- achitaţi anterior depunerii documentelor necesare, contravaloarea documentului solicitat; 

- completaţi cererea şi/sau declaraţia de pierdere, înainte de prezentarea la ghişeu. 

 

 

 

https://tl.prefectura.mai.gov.ro/

