Acte necesare pentru intocmire dosar eliberare rovinieta conform art.28
din Legea 448/2006
1. Pentru autoturismele detinute de persoanele cu handicap grav, accentuat sau
mediu:
- cerere tip completata (anexa 1)
- original si copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap valabil
- copie act identitate al persoanei cu handicap
- copie certificat de inmatriculare sau copie carte identitate a autoturismului

2.Pentru autoturismele detinute de persoanele care insotesc persoanele cu
handicap GRAV
- cerere tip completata de catre insotitor (anexa 2)
- original si copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap valabil ( al
persoanei pe care o insoteste)
- copie act identitate a insotitorului
- copie certificat de inmatriculare sau copie carte identitate a autoturismului
- ancheta sociala efectuata de primaria de domiciliu in cazul insotitorului

3. Pentru autoturismele detinute de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
- cerere tip completata de catre asistentul personal (anexa 3)
- original si copie certificat de incadrare intr-un grad de handicap valabil ( al
persoanei pe care o asista)
- copie act identitate a asistentului personal
- copie certificat de inmatriculare sau copie carte identitate a autoturismului
- original si copie contract de munca in cazul asistentului personal

 Dreptul la rovinieta pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav
exclude dreptul insotitorului aceleiasi persoane cu handicap grav, de a
beneficia de rovinieta!
 Scutirea se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din
persoanele indreptatite!

CERERE ROVINIETA
Anexa nr.1
Pentru pers. cu handicap posesor autoturism

Domnule Director,

Subsemnatul
(a)
_______________________________________domiciliat(ă)
în
________________________________________________________________________persoană cu handicap
conform certificatului nr. ____________ din ___________ posesor al autoturismului cu nr. de inamtriculare, vă
rog să-mi aprobaţi eliberarea unei roviniete conform art. 28 din Legea 448/2006.

Anexez următoarele documente în copie:

-

certificatul de încadrare în grad de handicap;
cartea de identitate/ buletin de identitate a persoanei cu handicap
cartea de identitate a autoturismului/certificat de înmatriculare

Mentionez ca aceasta este singura solicitare in temeiul art. 28 din legea 448/2006 pentru anul ____________

Nr. Tel.:

Data expirarii actualei roviniete:

Data,

Semnătura,

CERERE ROVINIETA
Anexa nr. 2
PENTRU INSOTITOR

Domnule Director,

Subsemnatul (a) ______________________________________, domiciliat (ă) în
_______________________________________________________________________,
identificat
(ă)
cu B.I./C.I.
seria ____,
nr.
___________
insotitor
al minorului/adultului
_____________________________________________________, persoană cu handicap conform
certificatului nr. __________ din _____________ emis de Comisia pentru Protecţia Copilului
________________ /Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ______________, vă rog
să-mi aprobaţi eliberarea unei roviniete conform art. 28 din Legea nr. 448/2006.
Declar pe propria răspundere că însotesc persoana cu handicap menţionată mai sus.
Menţionez că aceasta este singura solicitare în temeiul art. 28 din Legea 448/2006, pentru anul
__________.

Anexez următoarele documente în copie:
-

Ancheta socială
Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului (copie):
Cartea de identitate/ buletin de identitate a solicitantului (proprietarului masinii);
Copie carte de identitatea a autoturismului/ certificat de înmatriculare.

Nr. Tel.:

Data expirarii actualei roviniete:

Data,

Semnătura,

CERERE ROVINIETA
Anexa nr. 3
PENTRU ASISTENT PERSONAL

Domnule Director,

Subsemnatul
(a)
______________________________________,
domiciliat(ă)
în
_______________________________________________________________________,
identificat
(ă) cu B.I./C.I. seria ____, nr. ___________ asistent personal
al minorului/adultului
_____________________________________________________, persoană cu handicap conform
certificatului nr. __________ din _____________ emis de Comisia pentru Protecţia Copilului
________________ /Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap ______________, vă rog
să-mi aprobaţi eliberarea unei roviniete conform art. 28 din Legea nr. 448/2006.
Menţionez că aceasta este singura solicitare în temeiul art. 28 din Legea 448/2006, pentru anul
__________.

Anexez următoarele documente în copie:
-

Copie contract de munca:
Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/adultului:
Cartea de identitate/ buletin de identitate a solicitantului;
Copie carte de identitatea a autoturismului/ certificat de înmatriculare.

Nr. Tel.:

Data expirarii actualei roviniete:

Data,

Semnătura,

