13.07.2017

COMUNICAT DE PRESĂ
În urma analizei efectuate pentru trimestrul al II-lea al anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului
2016, la nivelul serviciilor publice comunitare din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt s-au înregistrat
următorii indicatori statistici:
A. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor
Trimestrul al II-lea 2017

Trimestrul al II-lea 2016

Examinare candidaţi permise de conducere
Candidați examinați la proba teoretică = 3.339
- admiși: 1.615
- respinși: 1.724
Candidați examinați la proba practică = 2.229
- admiși: 1.542
- respinși: 750

Examinare candidaţi permise de conducere
Candidați examinați la proba teoretică = 2.783
- admiși: 1.426
- respinși: 1.358
Candidați examinați la proba teoretică = 1.990
- admiși: 1.307
- respinși: 683

Permise de conducere
Total permise de conducere emise = 5.426
- prima emisie = 5.408
- preschimbate = 18

Permise de conducere
Total permise de conducere emise = 2.911
- prima emisie = 2.890
- preschimbate = 21

Certificate de înmatriculare
Total certificate de înmatriculare emise = 4.063

Certificate de înmatriculare
Total certificate de înmatriculare emise = 2.624

Autorizații provizorii de circulație

Autorizații provizorii de circulație

Total autorizații provizorii de circulație emise = 2.186

Total autorizații provizorii de circulație emise = 1.690

Parcul auto la sfârşitul anului 2016 era de 107.481 vehicule înmatriculate, iar la sfârșitul trimestrului al II-lea
al anului 2017 este de 111.454 vehicule înmatriculate.
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 al II-lea al anului 2017 numărul
conducătorilor auto posesori de permis de conducere tip nou era de 131.221, iar de tip vechi de 19.969.
B. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple
Trimestrul al II-lea 2017
Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și a
paşapoartelor simple temporare = 4.127
Pașapoarte simple electronice și paşapoarte simple
temporare eliberate = 3.541
Măsuri restrictive implementate privind suspendarea
exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, în baza
comunicărilor de la autoritățile competente (instanțe de
judecată, parchete, IGPR) = 148

Trimestrul al II-lea 2016
Cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice și a
paşapoartelor simple temporare = 2.647
Pașapoarte simple electronice și paşapoarte simple
temporare eliberate = 2.150
Măsuri restrictive implementate privind suspendarea
exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, în baza
comunicărilor de la autoritățile competente (instanțe de
judecată, parchete, IGPR) = 115
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