Domnule şef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________, cu domiciliul / reşedinţa în
localitatea _______________________, judeţul ___________, posesor/posesoare al/a actului de identitate
seria__________nr._________________,eliberat/eliberată de __________________________________,
la data de  ا__ا__ ا-  ا__ا__ا-  ا__ا__ا__ا__ا, valabil până la data de  ا__ا__ا-  ا__ا__ا-  ا__ا__ا__ا__ا,

ziua
CNP

luna

anul

 ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا,

ziua

luna

anul

solicit prezentarea la examenul pentru obţinerea

permisului de conducere categoria _____.
Menţionez că pregătirea necesară susţinerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Şcolii de
conducatori auto SC SCORPION TEST 2006 SRL cu instructorul auto ______________________.
Anexez dosarul de examinare.
 Solicit / Nu solicit editarea permisului de conducere.
 Solicit examinarea teoretică în limba engleză franceză germană (in cazul strainilor, al
cetăţenilor statelor member ale Uniunii Europene, altele decat Romania, al cetatenilor statelor
member ale Spaţiului Economic European si al cetatenilor Confederatiei Elvetiene);
 Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară germană
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art.326 din Codul penal, ca:
locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la adresa sau adresele
sus-menţionată/menţionate din România datorită unor legături personale şi profesionale ori
datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa respectivă/adresele
respective, dacă nu am legături profesionale; sau
revin periodic la adresa sus-menţionată din România datorită unor legături personale cu adresa
respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre
ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană,
deoarece legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau
locuiesc în mod obişnuit la adresa sus-menţionată din România datorită legăturilor personale cu
adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al
Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi
sau misiuni cu durată determinată; sau
mă aflu la studii în România de cel puţin 6 luni şi locuiesc la adresa sus-menţionată.
Instituţia/Instituţiile de învăţământ la care mă aflu la studii este/sunt _____________________

Data:

 ا__ا__ا-  ا__ ا__ا- ا__ا__ا__ا__ا

ziua

luna

anul

Semnătura______________________

