
CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE 
PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 

 
1. VÂNZĂTOR  

 PERSOANA FIZICĂ  

 cu domiciliul in  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

 C.N.P.   act de identitate seria  nr.  

 PERSOANA JURIDICĂ  

 cu sediul in  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

 C.U.I.   

 reprezentată prin  

 C.N.P.   act de identitate seria  nr.  

02. CUMPĂRĂTOR  

 PERSOANA FIZICĂ  

 cu domiciliul in  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

 C.N.P.   act de identitate seria  nr.  

 PERSOANA JURIDICĂ  

 cu sediul in  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

 C.U.I.   

 reprezentată prin  

 C.N.P.   act de identitate seria  nr.  

3. OBIECTUL CONTRACTULUI     
Vehicu   l
marca  tip  număr de  

identificare  

serie  
motor  cilindree  cmc, înmatriculat cu nr.  

data la care expiră inspecţia tehnică periodică  seria cărţii de identitate a vehiculului  

4. PREŢUL         în cifre  în litere  moneda  

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    

Locul încheierii contractului   Semnatura vanzătorului 
(ştampila, în cayul persoanelor juridice) 

 

Data    Semnătura cumpărătorului 
(ştampila, în cayul persoanelor juridice) 

      

 
 
 
 
 

S.P.C.R.P.C.I.V.                       

Nr.  din                       

C E R T I F I C A T   D E   R A D I E R E 
Vehicul  
marca  Tip  număr de  

identificare  

serie  
motor  cilindree  cmc, înmatriculat cu nr.  

deţinut  
de către  

cu domiciliul 
/sediul în  strada  

nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

a fost radiat dinevidenţele noastre                                 

 Înstrăinat 
către  

 cu domiciliul 
/sediul in  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  

 Schimbat 
domiciliul/sediul  strada  

 nr.  bloc  scara  ap.  sector 
/judeţ  M

ot
iv

ul
 ra

di
er

ii 

 Dezmembrat                 Exportat                Furat 

 

Doresc să păstrez numărul de înmatriculare    DA    NU      Semnătura vânzătorului     
 


