26.04.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
În urma analizei efectuate pentru primul trimestru al anului 2017, comparativ cu
aceeași perioadă a anului 2016, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt sau înregistrat următorii indicatori:
2017

2016

Examinare candidaţi permise de conducere
Total candidaţi examinaţi = 3.525
Proba teoretică = 3.525
- admiși: 1.721
- respinși: 1.804
Proba practică = 2.310
- admiși: 1.571
- respinși: 739
Total candidaţi neprezentați = 133
- proba teoretică: 0
- proba practică: 133

Examinare candidaţi permise de conducere
Total candidaţi examinaţi = 3.187
Proba teoretică = 3.187
- admişi: 1.625
- respinşi: 1.562
Proba practică = 1.961
- admişi: 1.258
- respinşi: 703
Total candidaţi neprezentați = 233
- proba teoretică: 0
- proba practică: 233

Permise de conducere
Total permise de conducere emise = 6.397
- prima emisie: 6.378
- preschimbate: 19

Permise de conducere
Total permise de conducere emise = 2.598
- prima emisie: 2.579
- preschimbate: 19

Certificate de înmatriculare
Total certificate de înmatriculare emise = 6.397

Certificate de înmatriculare
Total certificate de înmatriculare emise = 2.541

Autorizații provizorii de circulație

Autorizații provizorii de circulație

Total autorizații provizorii de circulație emise = 2.261

Total autorizații provizorii de circulație emise = 1.329

Radieri din circulație

Radieri din circulație

Total radieri din circulație = 1.570

Total radieri din circulație = 1.164

La nivelul judeţului Olt parcul auto la sfârşitul anului 2016 era de 107.481 vehicule
înmatriculate, iar la sfârșitul trimestrului I al anului 2017 este de 109.257 vehicule
înmatriculate.
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De asemenea, la sfârşitul anului 2016, numărul conducătorilor auto posesori de
permis de conducere tip nou era de 128.854, iar de tip vechi de 20.003. La sfârșitul
trimestrului I al anului 2017 numărul conducătorilor auto posesori de permis de
conducere tip nou era de 130.060, iar de tip vechi de 19.984.
Din punct de vedere al categoriilor, situația celor 130.060 de deținători de permise
de conducere tip nou se prezintă astfel:

PREFECT
PETRE – SILVIU NEACȘU
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