
1. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ 
-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de 

moştenitor, contract de donaţie etc.); 
-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
-          Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător; 
-          Buletin/Carte de identitate proprietar; 

 

 

 

 

2. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN 
STRĂINĂTATE*) 

 

-          Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană - traducere 
legalizată; 

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, 
cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la 
care se anexează traducerea legalizată; 

-          Buletin/Carte de identitate proprietar; 
*) in cazul persoanelor care dobandesc vehicule din alte state decat cele membre ale Uniunii 
Europene, se anexează primul document emis de către autoritatea vamală romană in care se 
face referire la mijlocul de transport in cauză. 

 

 

3. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN 
LEASING 

 

-          Contract de leasing; 
-          Proces verbal predare-primire; 
-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.; 
-          Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt 

utilizator; 
-          Buletin/Carte de identitate utilizator; 

 

 

 

4  . ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport 
-          Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă 

irevocabilă etc.); 
-          Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile 

Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară 
activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate; 

-          Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului 
mijlocului de transport; 

-          Buletin/Carte de identitate proprietar. 
Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita 

şi certificat de radiere pentru export . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Documente necesare pentru scaderea de la impunere a mijloacelor de transport care nu sunt 
supuse inmatricularii, scoase din uz ca urmare a casarii 

PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 

— Proces verbal de casare 
— Factura de valorificare a pieselor catre unitatile autorizate 
— Factura de vanzare a pieselor de schimb rezultate din dezmembrare 
— Dovada de la Serviciul circulatie din cadrul Inspectoratului judetean de Politie ca mijlocul de 
transport nu a fost inmatriculat 

6.ACTE IMPUNERE VEHICULE LENTE 

 

 actul de proprietate a vehiculului, în original şi copie (factura, contract de vânzare-cumpărare).; 
* dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii, excepţie făcând vehiculele cu tracţiune 
animală. Inspecţia tehnică periodică se va efectua la staţii autorizate şi dotate corespunzător.  
* cerere de înregistrare a vehiculului; 
* actul de identitate al solicitantului, în original şi copie, în cazul persoanelor fizice sau certificatul 
de înmatriculare de la Registrul Comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi copie; 
* act justificativ din care să rezulte sarcina maximă autorizată, serie motor, serie şasiu, culoare, 
precum si numărul de inventar al vehiculului; 
* dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare, precum şi a plăcuţelor cu numerele 
de înregistrare, 
* certificat de atestare fiscală a plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute de lege către bugetul local; 
 
Plăcuţele cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare se eliberează personal 
solicitantului sau persoanei împuternicite de solicitant. 

 


