
  
TRANSCRIEREA UNUI VEHICUL 

DIN EVIDENŢA MANUALĂ (VECHE) 
 

DOCUMENTE NECESARE: 
 
1. Cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a 

altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât 
cel de proprietate,        proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere; 

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform 
reglementărilor legale, vizată de  organele fiscale competente ale autorităţilor 
administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate 
depune certificatul de atestare fiscala emis de autorităţile administraţiei publice 
locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În 
cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune 
şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia, precum şi 
copia actului de identitate. Fişa de înmatriculare trebuie semnată atât de fostul, 
cât şi de actualul  proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei 
juridice); 

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; 
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate 

al acesteia; 
7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru 

prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termen de valabilitate al 
acesteia; 

8. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris 
transmiterea dreptului de proprietate; 

9. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare; 
10. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
11. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de    
       înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de  
       fostul proprietar; 
12. Procura specială, după caz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TRANSCRIEREA UNUI VEHICUL 
DIN BAZA DE DATE LOCALĂ 

 
DOCUMENTE NECESARE: 
 
1. Cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a 

altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât 
cel de proprietate,        proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere; 

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform 
reglementărilor legale, vizată de  organele fiscale competente ale autorităţilor 
administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate 
depune certificatul de atestare fiscala emis de autorităţile administraţiei publice 
locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În 
cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune 
şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia, precum şi 
copia actului de identitate. Fişa de înmatriculare trebuie semnată atât de fostul, 
cât şi de actualul  proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei 
juridice); 

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; 
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate 

al acesteia; 
7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru 

prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termen de valabilitate al 
acesteia; 

8. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris 
transmiterea dreptului de proprietate; 

9. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, 
reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar; 

10. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
11. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de  
       înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de  
       fostul proprietar; 
12. Procura specială, după caz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRANSCRIEREA UNUI VEHICUL 
ÎN BAZA DE DATE A UNUI ALT JUDEŢ 

 
DOCUMENTE NECESARE: 
 
1. Cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a 

altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât 
cel de proprietate,        proprietarul va menţiona solicitarea explicita în cerere; 

2. Fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform 
reglementărilor legale, vizată de  organele fiscale competente ale autorităţilor 
administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate 
depune certificatul de atestare fiscala emis de autorităţile administraţiei publice 
locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În 
cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune 
şi fişa de înmatriculare completată cu datele şi semnătura acesteia, precum şi 
copia actului de identitate. Fişa de înmatriculare trebuie semnată atât de fostul, 
cât şi de actualul  proprietar (aceasta va fi ştampilată în cazul persoanei 
juridice); 

3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie; 
4. Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra 

autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie; 
5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie; 
6. Dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate 

al acesteia; 
7. Copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru 

prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termen de valabilitate al 
acesteia; 

8. Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris 
transmiterea dreptului de proprietate; 

9. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, 
reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;; 

10. Dovada de plată a contravalorii certificatului de înmatriculare; 
11. Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu număr de    
       înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de  
       fostul proprietar; 
12. Procura specială, după caz. 


