
Contribuabilul .................................................................. Se completează numai în situaŃia 
persoanelor juridice, caz în care 
semnatarul declaraŃiei este 
reprezentatul acesteia. 

Sediul ............................................................................ 

Codul unic de înregistrare ....................................................  

  
 

DECLARAłIA pentru scoaterea din evidenŃă a mijloacelor de transport 
 

Subsemnatul(a) ……...................................…………………………………. , domiciliat(ă) în 

................................., str. ........................................ nr. ..., bl ..., sc. ...., ap ...., legitimat prin 

B.I./C.I. seria ...... nr. ................ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , solicit scoaterea din evidenŃa dvs. a 

următorului mijloc de transport marca .............................., cu seria motor ..............................., seria 

şasiu*) ............................., capacitatea cilindrică ....... cm3, capacitate**) ...... tone, dobândit la data de 

............, ca efect al: înstrăinării/furtului/scoaterii din funcŃiune/schimbării domiciliului/scoaterii definitive 

din Ńară, începând cu data de ...................., dovedind aceasta prin: actul nr. ..... / ........ /certificatul de 

radiere nr. ................ / ........, anexat la prezenta. 

Noul proprietar: ......................................... JudeŃul/Sectorul ............. Localitatea 

.................................. str. ................................, nr. ....., bl ....., sc. ....., ap .... 

 

Data ........... 2011       Semnătura declarantului, 

 

...................... 
*) serie şasiu pentru remorci 
**) capacitate tone (pentru) remorci 
 
 
 
 

Contribuabilul .................................................................. Se completează numai în situaŃia 
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următorului mijloc de transport marca .............................., cu seria motor ..............................., seria 

şasiu*) ............................., capacitatea cilindrică ....... cm3, capacitate**) ...... tone, dobândit la data de 

............, ca efect al: înstrăinării/furtului/scoaterii din funcŃiune/schimbării domiciliului/scoaterii definitive 

din Ńară, începând cu data de ...................., dovedind aceasta prin: actul nr. ..... / ........ /certificatul de 

radiere nr. ................ / ........, anexat la prezenta. 

Noul proprietar: ......................................... JudeŃul/Sectorul ............. Localitatea 

.................................. str. ................................, nr. ....., bl ....., sc. ....., ap .... 

 

Data ........... 2011        Semnătura declarantului, 

 

...................... 
*) serie şasiu pentru remorci 
**) capacitate tone (pentru) remorci 


