
Anexa nr.1  

 

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

 

Subsemnatul (a)_______________________________________________domiciliat(a) 
în__________________________________________________________________________ 

Persoană cu handicap conform certificatului nr. _________ din _________________ posesor al 
autoturismului cu nr. de înmatriculare _______________, vă rog să-mi aprobați 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 

 Cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2  

 

Domnule Director, 

 

 

 

Subsemnatul ___________________________________________________________, 
domiciliat(a) în_________________________________________________________________ 

identificat cu BI/CI seria__________, nr. ____________ însoțitor al minorului/ 
adultului_________________________________, persoana cu handicap conform certificatului 
nr. ________ din _______________ emis de Comisia pentru Protecția Copilului____________ / 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap_____________, vă rog să-mi aprobati 
eliberarea unei roviniete conform art .28 din Legea nr. 448/2006. 

Declar pe propria răspundere că însoțesc persoana cu handicap menționată mai sus. 

Menționez că aceasta este singura solicitare în temeiul art. 28 din legea 448/2006, pentru anul 
___________. 

Anexez următoarele documente în copie 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/ adultului 

 Cartea de identitate/ buletinul de identitate 

 Cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare 

 

 

 

 

Data Semnătura 

 

 



 

Anexa nr. 3  

 

 

 

Domnule Director, 

 

 

 

Subsemnatul ___________________________________________________________, 
domiciliat(ă) în_________________________________________________________________ 

identificat cu BI/CI seria__________, nr. ____________ asistent personal al minorului/ 
adultului_________________________________, persoana cu handicap conform certificatului 
nr. ________ din _______________ emis de Comisia pentru Protecția Copilului____________ / 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap_____________, vă rog să-mi aprobați 
eliberarea unei roviniete conform art .28 din Legea nr. 448/2006. 

Declar pe propria răspundere că însoțesc persoana cu handicap menționată mai sus. 

Menționez că aceasta este singura solicitare în temeiul art. 28 din legea 448/2006, pentru anul 
___________. 

Anexez următoarele documente în copie 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap al minorului/ adultului 

 Cartea de identitate/ buletinul de identitate 

 Cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare 

 

 

 

 

Data Semnătura 


