
CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 
PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 

 
1 VÂNZĂTOR 
 

*   PERSOANĂ JURIDICĂ: ................................................................................................................................................................ 
nr. înmatriculare la Registrul Comerţului .......................................... reprezentată prin ....................................................................... 

(Ştampila, în cazul persoanelor juridice) 

2 CUMPĂRĂTOR 
 
*   PERSOANĂ FIZICĂ: ........................................................................................., act de identitate seria ............ nr. ..................... 
*   PERSOANĂ JURIDICĂ: ................................................................................................................................................................ 

(Ştampila, în cazul persoanelor juridice) 

3 OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

 

5  Vânzătorul menţionat la punctul (1) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De  
asemenea declară că a predat cumpărătorului menţionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare  
şi cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta preţul prevăzut la punctul (4). 

Cumpărătorul menţionat la punctul (2) declară că a primit de la vânzătorul menţionat la punctul (1) 
vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzătorului preţul 
 menţionat la punctul (4). 
Anexa la contract:   * Da   * Nu 

Semnătura vânzătorului ..................................... 
Locul încheierii contractului ....................................... 
Data ..........................       Semnătura cumpărătorului ................................. 
 
" .......................................................................................................................................................................................................... 
 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului................................................. 
- Serviciul circulaţie -          Semnătura şi ştampila 
Nr. .................. din ........................... 
 

CERTIFICAT DE RADIERE 
 

        *   Înstrăinat către ......................................................................................., domiciliat (sediul) în .............................................. 

        *   Schimbat domiciliul / sediul în .........................................................., str. .............................................................................. 
        Nr. ............., bl. ............., sc. ............. ap. ............., sector/judeţ... ......................... 
        *   Dezmembrat   *   Exportat   *   Furat 
 
 
Doresc să păstrez numărul de înmatriculare : * Da * Nu  Semnătura vânzătorului ...................................................... 

M
ot

iv
ul

 ra
di

er
ii 

*   PERSOANĂ FIZICĂ: ................................................................................. act de identitate seria ..................... nr. ..................... 

bl. ...................... sc. ............. ap. .............. sector/judeţ ................................................. cod ................................ 

bl. ..................., sc. ............., ap. ............., sector/judeţ ............................................., cod ............................... 

Vehiculul marca ................................................ tipul ................................., număr de identificare ........................................................ 
serie motor ......................................., cilindree .................... cmc, număr de înmatriculare ............................................., data la care 
expira inspectia tehnică periodică ................................., numărul cărţii de identitate a vehiculului .................................... 

4    PREŢUL în cifre ........................................., în litere ........................................................................................................... 

serie motor ........................................, cilindree ...................... cmc, înmatriculat cu numărul ....................................., deţinut de către 
.............................................................................., domiciliat (sediul) în ...................................., str. ....:.............................................., 
nr. ..................., bl. ................., sc. ..........., ap. ..........., sector/judeţ ........................................... a fost radiat din evidenţele noastre. 

        str. ...................................................... nr. ..................., bl. .............. sc. .........., ap. ............ sector/judeţ ................................... . 

Domiciliul/Sediul în ............................................ str. .................................................................................................. nr. ................... 

nr. înmatriculare la Registrul Comerţului ............................................. reprezentată prin .................................................................... 
Domiciliul/Sediul în .......................................... str. ............................................................................................. nr. ........................., 

Vehiculul marca ................................................, tipul .................................., număr de identificare ......................................................, 



PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMPĂRARE, RADIERE ŞI 
ÎNMATRICULARE A UNUI VEHICUL 

 
PROCEDURA DE VÂNZARE - CUMPĂRARE 

 
Deţinătorul poate înstrăina vehiculul pe baza certificatului de înmatriculare, a cărţii de identitate a vehiculului şi a contractului de vânzare - cumpărare 

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

se obţine de la filiala locală a Registrului Auto Român care completează datele despre vehicul. Datele despre deţinător se completează de către serviciul circulaţie 
care a înmatriculat vehiculul. 

Formularul fişei de înmatriculare şi cel al contractului de vânzare - cumpărare a unui vehicul folosit se obţin de la serviciul circulaţie. 
Înainte de a contacta cumpărătorul, vânzătorul trebuie să completeze casetele A şi D din fişa de înmatriculare şi să obţină în caseta E, viza organului 

financiar în raza căruia domiciliază (îşi are sediul). Viza atestă cfi au fost achitate, faţă de stat, debitele referitoare la vehicul şi acesta este liber de orice sarcini. 
Perfectarea vânzării - cumpărării se face prin completarea de către vânzător şi cumpărător a rubricilor prevăzute în contractul de vânzare - cumpărare şi certificatul 
de radiere şi prin îndeplinirea obligaţiilor menţionate în rubrica (5) a contractului. În plus vânzătorul trebuie să menţioneze pe certificatul de înmatriculare al 
vehiculului în mod citeţ “Înstrăinat către ................................................................................................................ la data de ....................” şi să semneze ori, în cazul 
persoanei juridice, să aplice ştampila, iar cumpărătorul să completeze caseta B din fişa de înmatriculare. 
Contractului de vânzare - cumpărare i se poate ataşa o anexă cu clauze suplimentare. 
 
 
PROCEDURA DE RADIERE DIN EVIDENŢA SERVICIULUI CIRCULAŢIE Şl A ORGANULUI FINANCIAR 
 

Vânzătorul şi cumpărătorul se prezintă la serviciul circulaţie unde este înmatriculat vehiculul cu următoarele documente: cele trei exemplare ale 
contractului de vânzare - cumpărare (şi ale certificatului de radiere), cartea de identitate în care vânzătorul este înscris de către serviciul circulaţie, certificatul de 
înmatriculare cu menţiunea vânzătorului privitoare la înstrăinare, fişa de înmatriculare având completate casetele A, B, D şi E, precum şi cu plăcile cu numerele 
de înmatriculare. 

Vânzătorul primeşte exemplarul 3 al contractului de vânzare - cumpărare şi al certificatului de radiere, iar cumpărătorul celelalte două exemplare ale 
contractului, cartea de identitate având menţionată radierea din circulaţie precum şi fişa de înmatriculare pe care a prezentat-o. 

Radierea vehiculului de pe numele vânzătorului din evidenţa organului financiar se face de către serviciul circulaţie. 
 
 
ÎNMATRICULAREA VEHICULULUI 
 

Cumpărătorul se prezintă la organul financiar în raza căruia îşi are domiciliul (sediul) cu cartea de identitate, fişa de înmatriculare având completate 
casetele A, B, D şi E şi contractul de vânzare - cumpărare (exemplarul l). După achitarea impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport şi a primei de 
asigurare prin efectul legii, organul financiar completează caseta C a fişei de înmatriculare. 

Cumpărătorul se prezintă la serviciul circulaţie în vederea înmatriculării vehiculului cu contractul de vânzare - cumpărare, cartea de identitate a 
vehiculului, fişa de înmatriculare, având completate casetele A, B, C, D şi E şi chitanţa de plată a taxei de înmatriculare. Persoanele fizice trebuie să aibă asupra 
lor actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice este necesară o adresă de solicitare a înmatriculării vehiculului. 

 
 

PRECIZĂRI PRIVIND ATRIBUIREA NUMĂRULUI DE ÎNMATRICULARE 
 

Numărul de înmatriculare se acordă de regulă într-o ordine strict crescătoare. În acest caz cumpărătorul primeşte pe loc plăcile cu numărul de 
înmatriculare, achitând contravaloarea acestora. Dacă doreşte un număr de înmatriculare preferenţial, solicitantul plăteşte pe lângă contravaloarea plăcilor şi 
contravaloarea prestaţiei de atribuire a unui număr preferenţial, urmând ca până la sosirea plăcilor cu numărul dorit vehiculul să circule cu număr provizoriu. 
Vânzătorul poate solicita serviciului circulaţie păstrarea pe o perioadă de un an a numărului de înmatriculare deţinut, achitând contravaloarea prestaţiei de păstrare 
a unui număr de înmatriculare. 

 
 
RECOMANDĂRI PENTRU VÂNZĂTOR 

 
Înainte de perfectarea vânzării - cumpărării asiguraţi-vă că datele personale ale cumpărătorului înscrise în contract sunt cele reale (confruntaţi aceste date 

cu actul de identitate). 
Nu înmânaţi cumpărătorului cartea de identitate a vehiculului înainte de primirea sumei convenite ca preţ al vânzării. 
Pentru a fi sigur că vehiculul va fi radiat din evidenţa serviciului circulaţie şi a organului financiar, menţionaţi înstrăinarea în certificatul de înmatriculare 

şi însoţiţi cumpărătorul la serviciul circulaţie în vederea radierii vehiculului. Altfel, există riscul ca noul proprietar să folosească vehiculul înmatriculat pe numele 
dumneavoastră, cu toate consecinţele ce decurg din acest fapt, inclusiv plata în continuare a obligaţiilor fiscale. 

 
 
RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR 
 

Înainte de perfectarea vânzării - cumpărării asiguraţi-vă că datele personale ale vânzătorului, înscrise în contract, în cartea de identitate, în fişa şi 
certificatul de înmatriculare sunt cele reale (confruntaţi aceste acte cu actul de identitate). Pentru a nu risca să cumpăraţi un vehicul furat asiguraţi-vă că datele de 
identificare ale acestuia sunt cele reale. În acest sens confruntaţi seria caroseriei şi a motorului de pe vehicul cu cele înscrise în cartea de identitate (rubrica 6 şi 
respectiv rubrica 10 din tabelul A, pagina 2), contractul de vânzare - cumpărare, fişa şi certificatul de înmatriculare. 

Verificaţi cu atenţie data aplicării vizei de către organul financiar în caseta E. Recomandăm ca între data înscrisă în caseta E şi data perfectării vânzării - 
cumpărării să nu existe o diferenţă mai mare de 48 de ore. Dacă această diferenţă este mai mare puteţi solicita vânzătorului o altă fişă având data actualizată, în 
caz contrar riscaţi cumpărarea unui vehicul grevat de eventuale sarcini. 
 
 
ATENŢIE! Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana care o deţine, dreptul de proprietate asupra vehiculului. Nu 
o deterioraţi şi păstraţi-o într-un loc sigur! 
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