DOCUMENTE PENTRU
TRANS CRIE RE A VE HI C AL ALUI
transcriere - (se completeazd, de noul proprietar).
Fiqa de inmatriculare a vehiculului, vizatd de organele fiscale competente ale autoritdlilor
Administraliei publice locale unde solicitantul transcrierii ?gi are domiciliu, sediul, punctul
de lucru, dupd c*. in cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de
atestare fisca16 emis de autoritStile administraliei publice locale sau contractul de intrdinare
- dob6ndire a vehiculului vizat in Registrul REMTII, situalie in care nu mai este necesard
depunerea fiqei de inmatriculare (pentru vdnzdtor).
Documentul de identitate al solicitantului, in original qi copie (in cazul persoanelor fizice).
Documentul care atesti dob6ndirea personalitdfli juridice CUI sau CIF, in copie (in canl
persoanelor juridice), delegalie qi copia actului de identitate a delegafului.
Cartea de identitate a vehiculului, in original gi in copie.
Documentul care atestd dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau
remorcii (facturd, contract de instrdinare dobdndire, contract vdnzare cumpdrare, act
mogtenire, act transfer proprietate asupra vehiculului, etc.), in original gi in copie. Acest
document se inregistreazl, in Registrul REMTII existent la Administralia publicd locald de
domiciliu a solicitantului transcrierii.
Documentul de asigurare obligatorie de rdspundere civild pentru prejudicii produse prin
accidente de circulalie (asigurare RCA), in termenul de valabilitate al acesteia pe numele
solicitantului transcrierii.
Contravalorea certificatului de inmatriculare (37 lei se achitd in numerar la ghiqeul unde se
efectueazd transcrierea vehiculului sau la : trezorcrie, oficiul poqtal, bancd prin virament
bancar, online).
Dovada de efectuare a inspecliei tehnice periodice, in termenul de valabilitate aI acesteia ;
Certificatul de inmatriculare al vehiculului in care fostul proprietar a inscris pe verso,
transmiterea dreptului de proprietate.
Pldculele cu numdrul de inmatriculare, dacd noul proprietar are domiciliul, reqedinla sau
sediul pe raza altui jude! decAt al fostului proprietar.
Dovada de platd a contravalorii pldculelor cu numdrul de inmatriculare, cu exceplia cazului
in care acestea se p5streazd de cdtre noul proprietar (se achitd in numerar la ghiqeul unde se
efectueazd transcrierea vehiculului sau la: trezorerie, oficiul poqtal, bancd prin virament
bancar, online).
Procurd speciald notariali in cantl in care solicitantul imputemiceqte o altd persoand pentru
efectuarea operaliunii de transcriere.

a. Cerere de

b.

c.
d.
e.

f.

-

o

b.

h.

1.

j.
k.

l.

m.

-

NOTA. Documentele de trunscriere u trunsmiterii dreptului de proprietute u unui vehicul
se clepun personal de cdtre solicitantul operalianii, nejlind ucceptatd o ultd. persoand
decfu tn baza unei procuri speciule noturiale,

