
CONTRACT DE VÂNZARE - CUMPARARE 

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT 
 

1. VÂNZĂTOR 

 PERSOANĂ FIZICĂ: ........................................, act de identitate seria …, nr…………….……. 

 PERSOANĂ JURIDICĂ: .............................................................................................................. 

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului ................................ CIF ................................................... 

Reprezentată prin ................................................................................................................................. 

Domiciliul / sediul în ...................................................., str. ..............................................................,  

nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ..., sector / județ ................................., cod poștal .................................. 

 

(Ștampila în cazul persoanelor juridice) 

________________________________________________________________________________ 

2. CUMPĂRĂTOR 

 PERSOANA FIZICĂ : ..................................................., act de identitate seria ......, nr. .............. 

 PERSOANA JURIDICA: .............................................................................................................. 

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului ................................ CIF ................................................... 

Reprezentată prin ................................................................................................................................. 

Domiciliul / sediul în ...................................................., str. ..............................................................,  

nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ..., sector / județ ................................., cod poștal .................................. 

(Ștampila în cazul persoanelor juridice) 
________________________________________________________________________________________ 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI 

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

................................................................... serie motor .............................. cilindree .......... cmc, 

număr de înmatriculare ......................., data la care expiră inspecția tehnică periodică 

..........................., numărul cărții de identitate a vehiculului ................................................................ 

________________________________________________________________________________ 

4. PREȚUL  în cifre ................ lei , în litere ..................................................................................... 
________________________________________________________________________________________ 

5. Vânzătorul menționat la punctul (1) declară că vehiculul este proprietatea sa, liberă de orice sarcini. De 

asemenea, declară că a predat cumpărătorului menționat la punctul (2) vehiculul, cheile, fișa de 

înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta prețul prevăzut la punctul (4) 

Cumpărătorul menționat la punctul (2) declară că a primit de la vânzătorul menționat la punctul (1)  

vehiculul, cheile, fișa de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzătorului prețul  

menționat la punctul (4). 

 

Anexa la contract :  Da        Nu 

Semnătura vânzătorului ……………….. 

 

Locul încheierii contractului ……………………………. 

Semnătura cumpărătorului ……………… 

Data ………………… 

 

 

Începând cu data semnării, cumpărătorul dobândește calitatea de proprietar de drept și de 

fapt asupra vehiculului ce face obiectul prezentului contract de vânzare - cumpărare, preluând toate 

obligațiile prevazute de lege, inclusiv cele legate de transcrierea vehiculului pe numele său, în 

maxim 30 de zile. 

 
Am luat la cunoștință ______________________________________________________________ 

    (semnatura cumpărătorului și stampila după caz) 

  


