
 

CONTRACT DE VÂNZARE - CUMP RARE 
PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 

1 VÂNZ TOR 

   PERSOAN  FIZIC : ................................................................................. act de identitate seria ..................... nr. ..................... 
   PERSOAN  JURIDIC : ................................................................................................................................................................ 

nr. înmatriculare la Registrul Comer ului .......................................... reprezentat  prin ....................................................................... 
Domiciliul/Sediul în .................................. str. ................................................................. nr. ................ 
bl. ..........., sc. ..........., ap. ..........., sector/jude  ............................................., cod .................................. 

( tampila, în cazul persoanelor juridice) 

2 CUMP R TOR 

   PERSOAN  FIZIC : ........................................................................................., act de identitate seria ............ nr. ..................... 
   PERSOAN  JURIDIC : ................................................................................................................................................................ 

nr. înmatriculare la Registrul Comer ului ............................................................... reprezentat  prin .................................................. 
Domiciliul/Sediul în .................................. str. ........................................................... nr. ......................, 
bl. ........... sc. ........... ap. ........... sector/jude  ............................................ cod ........................................ 

( tampila, în cazul persoanelor juridice) 

3 OBIECTUL CONTRACTULUI 

Vehiculul marca ............................................................. tipul .........................., num r de identificare ............................................... 
serie motor ..................................., cilindree ............. cmc, num r de înmatriculare ............................................., data la care expir  
inspec ia tehnic  periodic  ...................., num rul c r ii de identitate a vehiculului................................. 

4 PRE UL       în cifre .......................... lei, în litere ...................................................................................................... lei

5  Vânz torul men ionat la punctul (1) declar  c  vehiculul este proprietatea sa, liber  de orice sarcini. De 
asemenea declar  c  a predat cump r torului men ionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fi a de înmatriculare 
i cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta pre ul prev zut la punctul (4). 

Cump r torul men ionat la punctul (2) declar  c  a primit de la vânz torul men ionat la punctul (1) 
vehiculul, cheile, fi a de înmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitând vânz torului pre ul 
 men ionat la punctul (4). 
Anexa la contract:    Da    Nu 

Semn tura vânz torului ..................................... 
Locul încheierii contractului ....................................... 
Data ..........................  Semn tura cump r torului ................................. 

 .......................................................................................................................................................................................................... 

Inspectoratul de Poli ie al Jude ului................................................. 
- Serviciul circula ie - Semn tura i tampila 
Nr. .................. din ........................... 

CERTIFICAT DE RADIERE 

Vehiculul marca ..............................................., tipul ................................................., num r de identificare ...................................., 
serie motor ........................................, cilindree .................. cmc, înmatriculat cu num rul ......................................, de inut de c tre 
......................................................................., domiciliat (sediul) în ..................................................., str. ....:..................................., 
nr. ................, bl. ..........., sc. ............, ap. ..........., sector/jude  .............................................. a fost radiat din eviden ele noastre. 

       Înstr inat c tre ......................................................................................., domiciliat (sediul) în .............................................. 
       str. ........................... nr. ..................., bl. ......... sc. ........, ap. ......... sector/jude  ................................ 
          Schimbat domiciliul / sediul în .........................................................., str. .............................................................................. 
       Nr. ............., bl. ............., sc. ............. ap. ............., sector/jude ... ......................... 
          Dezmembrat    Exportat    Furat 
 

Doresc s  p strez num rul de înmatriculare :  Da  Nu Semn tura vânz torului ...................................................... 
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ot
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Nume Prenume SR 123456
Societatea Comerciala

j40/123/1234 Reprezentant
Bucuresti Strada 1NR

BL SC 15 Bucuresti 123456

Nume Cumparator SN 234567
Firma

J03/500/1999 Reprezentantul legal
Cluj Strada 6

7 8 9 Cluj-Napoca 765432

Marca Tip 101012020203030
555555 5000 B-555-LDE

28-03-2100 F054377

2000 doua mii

Bucuresti

05-05-2013

Cluj-Napoca

Marca Tip 101012020203030
555555 5000 B-555-LDE

Nume Prenume Bucuresti Strada
1NR BL SC 15 Bucuresti

Nume Cumparator Cluj
Strada 6 7 8 9 Cluj-Napoca



PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMP RARE, RADIERE I 
ÎNMATRICULARE A UNUI VEHICUL 

 
PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMP RARE 

 
De in torul poate înstr ina vehiculul pe baza certificatului de înmatriculare, a c r ii de identitate a vehiculului i a contractului de vânzare - cump rare 

pentru un vehicul folosit. 
Cartea de identitate a vehiculului, în cazul în care pentru vehiculul respectiv nu a fost eliberat un asemenea document,  

se ob ine de la filiala local  a Registrului Auto Român care completeaz  datele despre vehicul. Datele despre de in tor se completeaz  de c tre serviciul circula ie 
care a înmatriculat vehiculul. 

Formularul fi ei de înmatriculare i cel al contractului de vânzare - cump rare a unui vehicul folosit se ob in de la serviciul circula ie. 
Înainte de a contacta cump r torul, vânz torul trebuie s  completeze casetele A i D din fi a de înmatriculare i s  ob in  în caseta E, viza organului 

financiar în raza c ruia domiciliaz  (î i are sediul). Viza atest  cfi au fost achitate, fa  de stat, debitele referitoare la vehicul i acesta este liber de orice sarcini. 
Perfectarea vânz rii - cump r rii se face prin completarea de c tre vânz tor i cump r tor a rubricilor prev zute în contractul de vânzare - cump rare i certificatul 
de radiere i prin îndeplinirea obliga iilor men ionate în rubrica (5) a contractului. În plus vânz torul trebuie s  men ioneze pe certificatul de înmatriculare al 
vehiculului în mod cite  “Înstr inat c tre ................................................................................................................ la data de ....................” i s  semneze ori, în cazul 
persoanei juridice, s  aplice tampila, iar cump r torul s  completeze caseta B din fi a de înmatriculare. 
Contractului de vânzare - cump rare i se poate ata a o anex  cu clauze suplimentare. 
 
 

PROCEDURA DE RADIERE DIN EVIDEN A SERVICIULUI CIRCULA IE l A ORGANULUI FINANCIAR 
 

Vânz torul i cump r torul se prezint  la serviciul circula ie unde este înmatriculat vehiculul cu urm toarele documente: cele trei exemplare ale 
contractului de vânzare - cump rare ( i ale certificatului de radiere), cartea de identitate în care vânz torul este înscris de c tre serviciul circula ie, certificatul de 
înmatriculare cu men iunea vânz torului privitoare la înstr inare, fi a de înmatriculare având completate casetele A, B, D i E, precum i cu pl cile cu numerele 
de înmatriculare. 

Vânz torul prime te exemplarul 3 al contractului de vânzare - cump rare i al certificatului de radiere, iar cump r torul celelalte dou  exemplare ale 
contractului, cartea de identitate având men ionat  radierea din circula ie precum i fi a de înmatriculare pe care a prezentat-o. 

Radierea vehiculului de pe numele vânz torului din eviden a organului financiar se face de c tre serviciul circula ie. 
 
 

ÎNMATRICULAREA VEHICULULUI 
 

Cump r torul se prezint  la organul financiar în raza c ruia î i are domiciliul (sediul) cu cartea de identitate, fi a de înmatriculare având completate 
casetele A, B, D i E i contractul de vânzare - cump rare (exemplarul l). Dup  achitarea impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport i a primei de 
asigurare prin efectul legii, organul financiar completeaz  caseta C a fi ei de înmatriculare. 

Cump r torul se prezint  la serviciul circula ie în vederea înmatricul rii vehiculului cu contractul de vânzare - cump rare, cartea de identitate a 
vehiculului, fi a de înmatriculare, având completate casetele A, B, C, D i E i chitan a de plat  a taxei de înmatriculare. Persoanele fizice trebuie s  aib  asupra 
lor actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice este necesar  o adres  de solicitare a înmatricul rii vehiculului. 

 
 

PRECIZ RI PRIVIND ATRIBUIREA NUM RULUI DE ÎNMATRICULARE 
 

Num rul de înmatriculare se acord  de regul  într-o ordine strict cresc toare. În acest caz cump r torul prime te pe loc pl cile cu num rul de 
înmatriculare, achitând contravaloarea acestora. Dac  dore te un num r de înmatriculare preferen ial, solicitantul pl te te pe lâng  contravaloarea pl cilor i 
contravaloarea presta iei de atribuire a unui num r preferen ial, urmând ca pân  la sosirea pl cilor cu num rul dorit vehiculul s  circule cu num r provizoriu. 
Vânz torul poate solicita serviciului circula ie p strarea pe o perioad  de un an a num rului de înmatriculare de inut, achitând contravaloarea presta iei de p strare 
a unui num r de înmatriculare. 

 

 
RECOMAND RI PENTRU VÂNZ TOR 

 
Înainte de perfectarea vânz rii - cump r rii asigura i-v  c  datele personale ale cump r torului înscrise în contract sunt cele reale (confrunta i aceste date 

cu actul de identitate). 
Nu înmâna i cump r torului cartea de identitate a vehiculului înainte de primirea sumei convenite ca pre  al vânz rii. 
Pentru a fi sigur c  vehiculul va fi radiat din eviden a serviciului circula ie i a organului financiar, men iona i înstr inarea în certificatul de înmatriculare 

i înso i i cump r torul la serviciul circula ie în vederea radierii vehiculului. Altfel, exist  riscul ca noul proprietar s  foloseasc  vehiculul înmatriculat pe numele 
dumneavoastr , cu toate consecin ele ce decurg din acest fapt, inclusiv plata în continuare a obliga iilor fiscale. 

 

 
RECOMAND RI PENTRU CUMP R TOR 
 

Înainte de perfectarea vânz rii - cump r rii asigura i-v  c  datele personale ale vânz torului, înscrise în contract, în cartea de identitate, în fi a i 
certificatul de înmatriculare sunt cele reale (confrunta i aceste acte cu actul de identitate). Pentru a nu risca s  cump ra i un vehicul furat asigura i-v  c  datele de 
identificare ale acestuia sunt cele reale. În acest sens confrunta i seria caroseriei i a motorului de pe vehicul cu cele înscrise în cartea de identitate (rubrica 6 i 
respectiv rubrica 10 din tabelul A, pagina 2), contractul de vânzare - cump rare, fi a i certificatul de înmatriculare. 

Verifica i cu aten ie data aplic rii vizei de c tre organul financiar în caseta E. Recomand m ca între data înscris  în caseta E i data perfect rii vânz rii - 
cump r rii s  nu existe o diferen  mai mare de 48 de ore. Dac  aceast  diferen  este mai mare pute i solicita vânz torului o alt  fi  având data actualizat , în 
caz contrar risca i cump rarea unui vehicul grevat de eventuale sarcini. 
 
 
ATEN IE! Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atest , pentru persoana care o de ine, dreptul de proprietate asupra vehiculului. Nu 
o deteriora i i p stra i-o într-un loc sigur! 


