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COMUNICAT DE PRESĂ
Noul sediu al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa a fost inaugurat astăzi, în
prezen a secretarului de stat din cadrul MAI, domnul Mihai Dan Chirică. Alături
de înaltul demnitar, au mai participat directorul DRPCIV, comisar ef Florin
Catană, prefectul jude ului Constan a, domnul Ioan Albu i pre edintele
Consiliului Jude ean Constan a, domnul Marius Horia u uianu.
Începând cu data de 03.01.2018, Serviciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor îşi desfăşoară activitatea
în incinta Pavilionului Expoziţional din Staţiunea Mamaia, Bd. Mamaia nr.
331A. Începând cu aceeaşi dată, au fost implementate măsuri pentru o mai
bună gestionare a fluxului de persoane. Astfel, programarea candida ilor
pentru sus inerea probei teoretice se face prin înscrierea pe o aplica ie online
pe site-ul www.prefecturaconstanta.ro. Tot pe acest site, persoanele care
doresc să î i preschimbe permisul de conducere, în mod obligatoriu, î i fac
programare pentru a veni la ghi eu. Pentru toate opera iunile care in de
înmatriculare/autorizare provizorie se vor face programări online sau se vor
lua bonuri de ordine de la sediul serviciului, iar persoanele vor veni să î i
depună documentele la data i ora la care sunt programate. De asemenea,
ridicarea documentelor la înmatriculări se va face într-un termen mult mai
scurt decât înainte.
Noua loca ie a serviciului a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului
Jude ean nr. 278/30.10.2017. Spa iul se întinde pe o suprafa ă de 500 mp i a
fost transmis în folosin ă gratuită către Institu ia Prefectului - Jude ul
Constan a. Aici se sus in probele teoretice, iar cele practice chiar în parcarea
pavilionului. Accesul la noua loca ie este mult mai facil solicitan ilor cu ajutorul
mijloacelor de transport în comun care circulă în zonă, iar cei care vin cu
autoturismele beneficiază de locuri de parcare.
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