ORDIN nr. 108 din 4 mai 2010
pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin
retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2010
Data Intrarii in vigoare: 19 Mai 2010
-------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2010 privind unele mãsuri
pentru întãrirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mãrfuri şi de persoane,
al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului
nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare,
ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit
urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea
certificatului de înmatriculare şi a plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare, prevãzute în anexa
care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Rutierã Românã - ARR vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã subcapitolul V.7^1 "Procedura de
suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum şi de reţinere a certificatului de
înmatriculare şi a plãcuţelor de înmatriculare" din Normele privind organizarea şi efectuarea
transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 919 şi 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

ANEXĂ
PROCEDURI
de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul
prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a
plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare
ART. 1
Inspectorii de trafic ai Autoritãţii Rutiere Române - ARR, denumiţi în continuare inspectori de
trafic, sau, dupã caz, ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea
de poliţişti rutieri, denumiţi în continuare poliţişti rutieri, dispun, potrivit legii, suspendarea
dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a
plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare atunci când constatã contravenţii pentru care legea
prevede o astfel de mãsurã.
ART. 2
(1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regulã, în afara pãrţii carosabile, iar
acolo unde nu existã asemenea condiţii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe
acostament sau lângã bordurã ori în spaţiile destinate parcãrii. Dacã drumul este intens circu lat,
oprirea se face pe o arterã lateralã, pentru a nu stânjeni circulaţia celorlalte vehicule. Pe timpul
nopţii, aceste locuri trebuie sã fie iluminate.
(2) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control în curbe, pe sectoare de drum înclinat,
unde vizibilitatea este redusã, în intersecţii, pe trecerile pentru pietoni, pe porţiuni de drumuri
înguste, precum şi în orice alte locuri unde ar împiedica desfãşurarea normalã a traficului.
(3) În interiorul localitãţilor, oprirea se face lângã şi parale l cu trotuarul, iar în lipsa acestuia,
cât mai aproape de marginea din partea dreaptã a drumului, astfel încât sã nu fie afectatã fluen ţa
traficului rutier.
ART. 3
(1) Reţinerea plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare se face dupã demontarea acesto ra de
cãtre conducãtorul autovehiculului, iar atunci când acesta refuzã, de cãtre agentul constatator,
într-un spaţiu destinat parcãrii. În vederea aplicãrii mãsurii, conducãtorul autovehiculului are
obligaţia de a deplasa vehiculul în cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator.
(2) În raport cu persoana care are calitatea de agent constatator, în caz de neconformare a
conducãtorului autovehiculului:
a) poliţistul rutier aplicã dispoziţiile legale în vigoare privind nerespectarea semnalelor,
indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; sau
b) inspectorul de trafic aplicã dispoziţiile legale în vigoare privind sustragerea de la efectuarea
controlului în traficul rutier.
ART. 4
(1) Dupã întocmirea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, agentul constatator
dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, întocmind în acest sens procesulverbal de reţinere a plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare şi a certifica tului de înmatriculare,
denumit în continuare proces-verbal de reţinere, al cãrui model este prevãzut în anexele nr. 1a) şi
1b).
(2) Procesul-verbal de reţinere se întocmeşte în douã exemplare. Un exemplar se înmâneazã

conducãtorului autovehiculului sau, în caz de refuz al primirii, se comunicã acestuia de cãtre
agentul constatator.
(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereazã din momentul încheierii
procesului-verbal de reţinere, chiar dacã s-au reţinut doar plãcuţele cu numãru l de înmatriculare.
(4) Motivele pentru care nu a putut fi reţinut certificatul de înmatriculare al autovehiculului se
înscriu în procesul-verbal de reţinere.
ART. 5
(1) În urma aplicãrii mãsurii suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului, atât
autovehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate se aflã sub rãspunderea juridicã a
utilizatorului autovehiculului, conform legii.
(2) În urma aplicãrii mãsurii suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului,
contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor
transportate.
ART. 6
(1) Mãsura suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplicã în momentul
constatãrii faptei, cu excepţia situaţiei în care autovehi culele controlate transportã animale vii,
mãrfuri perisabile sau sub temperaturã controlatã.
(2) În cazul autovehiculelor care transportã animale vii, mãrfuri perisabile sau sub temperaturã
controlatã, mãsura suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplicã, ulterior
constatãrii faptei, la locul de descãrcare a mãrfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, dupã
caz, de cãtre inspectorii de trafic ai agenţiei teritoriale a ARR.
(3) Atunci când fapta sãvârşitã cu autovehiculele prevãzute la alin. (2) a fost constatatã de
poliţiştii rutieri, actele de constatare se trimit în termen de douã zile lucrãtoare agenţiei teritoriale
a ARR în raza cãreia îşi are sediul/domiciliul contravenientul, pentru a dispune suspendarea
dreptului de utilizare a autovehiculului.
(4) Atunci când autovehiculul care face obiectul contravenţiei nu este deţinut de cãtre un
operator de transport rutier, mãsura suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului se duce la
îndeplinire de cãtre agenţia teritorialã a ARR, împreunã cu serviciul rutier/brigada rutierã în raza
cãruia/cãreia îşi are sediul/domiciliul contravenientul.
ART. 7
(1) Dupã aplicarea mãsurii suspendãrii dreptului de utilizare a autovehiculului, certificatul de
înmatriculare şi plãcuţele cu numãrul de înmatriculare, împreunã cu o copie a procesului -verbal
de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de reţinere, se transmit inspectoratului
judeţean de poliţie sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului
rutier/brigãzii rutiere pe raza cãruia/cãreia este înmatriculat autovehiculul, în termen de 3 zile de
la data constatãrii faptei.
(2) Atunci când mãsura a fost dispusã de poliţiştii rutieri, documentele şi plãcuţele cu numãrul
de înmatriculare prevãzute la alin. (1) se transmit în prima zi lucrãtoare care urmeazã celei în
care a fost constatatã fapta serviciului rutier/brigãzii rutiere din zona lor de competenţã
teritorialã.
(3) Serviciul rutier/brigada rutierã implementeazã menţiunile corespunzãtoare în evidenţe şi
transmite documentele prevãzute la alin. (1) inspectoratului judeţean de poliţie sau Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigãzii rutiere pe raza
cãruia/cãreia este înmatriculat autovehiculul.
(4) Inspectoratul judeţean de poliţie sau Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului
Bucureşti/serviciul rutier/brigada rutierã pe raza cãruia/cãreia este înmatriculat autovehiculul

notificã deţinãtorului înscris în certificatul de înmatriculare mãsura suspendãrii dreptului de
utilizare a autovehiculului. Modelul notificãrii este prevãzut în anexa nr. 2.
(5) Odatã cu notificarea mãsurii se transmite şi o copie a procesului-verbal de reţinere.
ART. 8
(1) În situaţia în care autovehiculul este înmatriculat în alt stat, certificatul de înmatriculare şi
plãcuţele cu numãrul de înmatriculare reţinute în condiţiile prezentelor proceduri se transmit
serviciului rutier/brigãzii rutiere pe raza cãruia/cãreia a fost dispusã mãsura, unde se pãstreazã
pânã la expirarea termenului de suspendare sau efectuarea dovezii plãţii amenzii, dupã caz.
Aceastã situaţie se notificã în scris, în termen de 15 zile, Direcţiei rutiere din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) În baza notificãrii, Direcţia rutierã informeazã, în termen de 5 zile de la primirea
corespondenţei, ambasada din România a statului în care este înmatriculat vehiculul în cauz ã.
(3) În cazul prevãzut la alin. (1) se completeazã procesul-verbal de reţinere al cãrui model este
prevãzut în anexele nr. 1c) şi 1d), dupã caz.
(4) La expirarea termenului de suspendare de 6 luni, certificatul de înmatriculare şi plãcuţele
cu numãrul de înmatriculare reţinute se transmit Direcţiei rutiere.
ART. 9
Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare reţinute se restituie
deţinãtorului autovehiculului înscris în certificatul de înmatriculare, la cerere, în baza dovezii
achitãrii amenzii contravenţionale sau, dupã caz, la expirarea termenului de 6 lu ni.
ART. 10
Anexele nr. 1a)-1d) şi 2 fac parte integrantã din prezentele proceduri.

ANEXA 1a)
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
Agenţia ARR ..........................
PROCES-VERBAL
de reţinere a plãcuţelor cu numãrul de
înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare
Seria ....... nr. ..............
În ziua ................, luna ............., anul ........., locul ........................., localitatea .....................,
judeţul (sectorul) .........................,
subsemnatul, ............................., în calitate de ............................... la Autoritatea Rutierã
Românã - ARR - Agenţia .........................., legitimaţia de control nr. .............., în temeiul art.
............. din .................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de
înmatriculare ............................., drept care am procedat la reţinerea urmãtoarelor:
● [] DA/ [] NU Certificatul de înmatriculare nr. ....................... al vehiculului .......(marca) .....
nr. ................; sau Dovada seria .......... nr. .................. din data de ......................., deţin ãtor

.....................................
Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece ..............................................
● Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare ..............................................., deoarece nu s-a fãcut
dovada deţinerii ..................................................., fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal
de constatare şi sancţionare contravenţionalã seria .................. nr. ......... din data de: ziua
................. luna ................ anul ...................... .
Starea plãcuţelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:
- plãcuţele cu numãrul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate .............................;
- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ..................................... .
Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare împreunã cu certificatul de înmatriculare/dovada, o
copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de
suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se transmit inspectoratului de poliţie judeţean
sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigãzii rutiere pe a
cãrui/cãrei razã teritorialã este înmatriculat vehiculul.
Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului înceteazã la cerere, dacã se face dovada
achitãrii amenzii, sau la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de reţinere.
Împotriva mãsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Conducerea autovehiculului ale cãrui plãcuţe cu numãrul de înmatriculare au fost reţinute
constituie infracţiune, prevãzutã şi pedepsitã de art. 85 alin. (4) din Ordonan ţa de urgenţã a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat ã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
Semnãtura inspectorului
.......................
Semnãtura de primire a unui exemplar
din prezentul proces-verbal
..................................
Data ......................

ANEXA 1b)
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
.......................................
PROCES-VERBAL
de reţinere a plãcuţelor cu numãrul de
înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare

Anul ..........., luna ............., ziua ......., locul ...................., localitatea ....................., judeţul
(sectorul) ........................... .
Gradul ....................., numele ...................... prenumele ....................., din cadrul
.............................., în temeiul art. ............................ din ................................................., dispun
suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ..........................., drept
care am procedat la reţinerea urmãtoarelor:
● [] DA/ [] NU Certificatul de înmatriculare nr. .................... al vehiculului
...........(marca)........ nr. ..........; sau Dovada seria ............... nr. .................... din data de .............,
deţinãtor ...................................... .
Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece ......................................................... .
● Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare ....................., deoarece nu s -a fãcut dovada deţinerii
........................................., fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare a
contravenţiei seria .......... nr. ...................... din data de: ziua .......... luna .................... anul
................. .
Starea plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:
- plãcuţele cu numãrul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ....................................;
- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ........................................... .
Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare împreunã cu certificatul de înmatriculare/dovada, o
copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de
suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se transmit inspectoratului de poliţie judeţean
sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigãzii rutiere pe a
cãrui/cãrei razã teritorialã este înmatriculat vehiculul.
Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului înceteazã la cerere, dacã se face dovada
achitãrii amenzii, sau la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de reţinere.
Împotriva mãsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Conducerea autovehiculului ale cãrui plãcuţe cu numãrul de înmatriculare au fost reţinute
constituie infracţiune, prevãzutã şi pedepsitã de art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicat ã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
Semnãtura poliţistului
.............................
Semnãtura conducãtorului auto/contravenientului
.........................

ANEXA 1c)
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR
Agenţia ARR ..........................

PROCES-VERBAL
de reţinere a plãcuţelor cu numãrul de
înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare
Seria ....... nr. ..............
(autovehicul înmatriculat în alt stat)
În ziua .........., luna ................, anul ............, locul ............................, localitatea
........................, judeţul (sectorul) ........................,
subsemnatul, ............................., în calitate de ............................... la Autoritatea Rutierã
Românã - ARR - Agenţia .............................., legitimaţia de control nr. .............., în temeiul art.
............. din ....................., dispun suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de
înmatriculare ............................., drept care am procedat la reţinerea urm ãtoarelor:
● [] DA/ [] NU Certificatul de înmatriculare nr. ..................................................... al
vehiculului ..............(marca)......... nr. ..............; sau Dovada seria ............. nr. ................ din data
de ........................., deţinãtor ................................................ .
Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece .............................................................. .
● Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare ................ ..........., deoarece nu s-a fãcut dovada
deţinerii ..................................., fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi
sancţionare contravenţionalã seria .......... nr. ......... din data de: ziua ....... luna ........... anul ...........
.
Starea plãcuţelor de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:
- plãcuţele cu numãrul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate .......................;
- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat ............................... .
Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare împreunã cu certificatul de înmatriculare/dovada, o
copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de
suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se transmit inspectoratului de poliţie judeţean
sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigãzii rutiere pe a
cãrui/cãrei razã teritorialã a fost constatatã fapta.
Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului înceteazã la cerere, dacã se face dovada
achitãrii amenzii, sau la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de reţinere.
Împotriva mãsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Conducerea autovehiculului ale cãrui plãcuţe cu numãrul de înmatriculare au fost reţinute
constituie infracţiune, prevãzutã şi pedepsitã de art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
Semnãtura inspectorului
...........................
Semnãtura de primire a unui exemplar

din prezentul proces-verbal
.............................
Data ........................

ANEXA 1d)
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
........................................
PROCES-VERBAL
de reţinere a plãcuţelor cu numãrul de
înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare
(autovehicul înmatriculat în alt stat)
Anul .........., luna ................, ziua ......., locul ...................... localitatea ................, judeţul
(sectorul) ......................... .
Gradul ...................., numele .......................... prenumele ....................., din cadrul
..........................., în temeiul art. ...................... din .............................., dispun suspendarea
dreptului de utilizare a vehiculului cu nr. de înmatriculare ......................., drept care am procedat
la reţinerea urmãtoarelor:
● [] DA/ [] NU Certificatul de înmatriculare nr. .................. al vehiculului ...........(marca).......
nr. ..............; sau Dovada seria ......... nr. ........ din data de ...................., deţinãtor
..................................... .
Certificatul de înmatriculare nu a fost reţinut deoarece .....................................
● Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare ................................, deoarece nu s -a fãcut dovada
deţinerii ....................................., fapt constatat şi sancţionat prin procesul-verbal de constatare şi
sancţionare contravenţionalã seria ............. nr. .......................... din data de: ziua ........ luna
................. anul ......... .
Starea plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare/certificatului de înmatriculare:
- plãcuţele cu n umãrul de înmatriculare sunt/nu sunt deteriorate ..........................;
- certificatul de înmatriculare este/nu este deteriorat .................................. .
Plãcuţele cu numãrul de înmatriculare împreunã cu certificatul de înmatriculare/dovada, o
copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului-verbal de
suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se transmit inspectoratului de poliţie judeţean
sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/serviciului rutier/brigãzii rutiere pe a
cãrui/cãrei razã teritorialã a fost constatatã fapta.
Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului înceteazã la cerere, dacã se face dovada
achitãrii amenzii, sau la 6 luni de la data prezentului proces-verbal de reţinere.
Împotriva mãsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Conducerea autovehiculului ale cãrui plãcuţe cu numãrul de înmatriculare au fost reţinute
constituie infracţiune, prevãzutã şi pedepsitã de art. 85 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.
Semnãtura poliţistului
.......................
Semnãtura conducãtorului auto/contravenientului
................................

ANEXA 2
- Model ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
......................................
NOTIFICARE
privind suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului
data .......................
Cãtre ......................................, cu domiciliul/sediul în .........................., str. ................ nr. .....,
bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul .................. .
Vã comunicãm faptul cã, începând cu data de ..........................., dreptul de a utiliza
autovehiculul marca ........................, cu numãrul de înmatriculare ..................., este suspendat în
conformitate cu prevederile art. ................. din ..................................................., prin reţinerea
certificatului şi a plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare.
Mãsura a fost dispusã de ................................., ca urmare a nerespectãrii prevederilor legale
prevãzute de ................................., de cãtre ................................, la data de ......................... .
Suspendarea dreptului de a utiliza vehiculul înceteazã în termen de 6 luni de la data încheierii
procesului-verbal de reţinere a plãcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare sau
la cerere, la data prezentãrii dovezii achitãrii amenzii contravenţionale, s tabilitã prin procesulverbal de constatare a contravenţiei seria ............ nr. ......................... .
Împotriva mãsurii de suspendare a dreptului de utilizare a vehiculului se poate formula
plângere la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Certificatul de înmatriculare şi plãcuţele cu numãrul de înmatriculare se aflã la Brigada
rutierã/Serviciul rutier din cadrul ..................................... .
Şeful Serviciului rutier/Brigãzii rutiere,
...............................

-------

