
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 
î depli eşte ur ătoarele atri uţii pri ipale: 
a) o stituie şi a tualizează registrul judeţea  de evide ţă al per iselor de o du ere şi al 
autovehiculelor î atri ulate şi valorifi ă datele upri se î  a estea; 

) orga izează exa e ele pe tru o ţi erea per iselor de o du ere a autovehi ulelor, î  
o diţiile legii; 
) soluţio ează ererile pe tru eli erarea per iselor de o du ere, a ertifi atelor de 

î atri ulare şi a plă ilor u u ere de î atri ulare pe tru autovehi ule rutiere, î  o diţiile 
legii; 

d) ola orează u servi iile pu li e o u itare lo ale de evide ţa persoa elor, pe tru 
asigurarea eli erării ertifi atelor de î atri ulare şi a plă ilor cu numere de înmatriculare 

pe tru autovehi ulele rutiere, î  siste  de ghişeu u i ; 
e) asigură eli erarea per iselor de o du ere, a ertifi atelor de î atri ulare şi a plă ilor u 
numere de înmatriculare pentru autovehicule rutiere; 

f) o itorizează şi o trolează odul de respe tare a prevederilor referitoare la asigurarea 
prote ţiei datelor u ara ter perso al, î  do e iul de o pete ţă; 
g) asigură soluţio area o testaţiilor depuse la servi iul pu li  o u itar regi  per ise de 
o du ere şi î atricularea vehiculelor. 

              Servi iul pu li  o u itar regi  per ise de o du ere, şi î atri ulare a vehi ulelor 
îşi desfăşoară a tivitatea pe aza propriului regula e t de orga izare şi fu ţio are, avizat 
de dire torul Dire ţiei Regi  Per ise de Co du ere şi Î atri ulare a Vehi ulelor Bu ureşti şi 
aprobat de prefect. 


