
PERSOANE FIZICE - ACTE NECESARE

CLĂDIRI

LUAREA IN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR 

In  termen  de  30  de  zile  inclusiv  de  la  data  dobandirii,  construirii,  extinderii,
imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui
si prenumelui, etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente
doveditoare. 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ - formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE:

a. Transfer de proprietate:

 Contract de vânzare - cumpărare;
 Contract de schimb;
 Certificat de moştenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Contracte de fiducie;
 Contract de dare în plată;
 Dispoziţie de retrocedare;
 Act de adjudecare;
 Hotărâre judecătorească;

b. Clădiri nou construite

 Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau
proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

 Declaraţie  notarială  (pentru  cele  construite  fără  autorizaţie)  și  lucrare
topografică/cadastrală.

c. Clădiri  proprietate  publică/privată  a  statului/UAT  concesionate,  închiriate,  date  în
administrare ori folosinţă

 Contract de concesiune;
 Contract de închiriere;
 Contract de comodat;
 Hotărârea consiliului local/judeţean privind darea în administrare sau folosinţă +

protocol/proces verbal de predare – primire.

3. SCHIŢA CONSTRUCŢIE (casă) / MEMORIU TEHNIC (casă nouă): pe toate nivelurile, cu 
dimensiunile exterioare.

4. CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ: pentru cladiri cu contract V/C sau PV 
receptie.

5. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.



6. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ - formular tipizat;

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/DEMOLARE

In cazul :

a. Transfer de proprietate

 Contract de vânzare - cumpărare;
 Contract de schimb;
 Certificat de moştenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Contracte de fiducie;
 Contract de dare în plată;
 Dispoziţie de retrocedare;
 Act de adjudecare;
 Hotărâre judecătorească

b. Demolare

 Autorizaţie de demolare + proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de
desființare;

 Proces verbal de constatare stadiu fizic;
 Declaraţie notarială (pentru cele autodemolate sau demolate fără autorizaţie).

3. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

 

INREGISTRAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE 

Înregistrarea  rapoartelor  de  evaluare  (în  cazul  clădirilor  nerezidențiale/mixte  pentru
care nu există o valoare de achiziție/construcție în ultimii 5 ani).

1. DECLARAŢIE FISCALĂ - formular tipizat 

2. RAPORT DE EVALUARE: întocmit de un evaluator autorizat

3. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: cu privire la utilizarea rezidențială/mixtă a
clădirii (dacă este cazul)

4. ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit 

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).



TERENURI

LUAREA IN EVIDENȚĂ A TERENURILOR

 1. DECLARAŢIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE

  a. Transfer de proprietate:

 Contract de vânzare-cumpărare;
 Contract de schimb;
 Certificat de moştenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Contract de fiducie;
 Contract de dare în plată;
 Act de adjudecare;
 Hotărâre judecătorească;

  b. Terenuri proprietate publică/privată a statului/UAT concesionate, închiriate, date în
administrare ori folosinţă:

 Contract de concesiune;
 Contract de închirie;
 Contract de comodat;
 Hotărârea  consiliului  local/judeţean  privind  darea  în  administrare/  folosinţă  +

protocol/proces verbal de predare-primire.

3. COPIE ACT DE IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A TERENURILOR 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACT DE ÎNSTRĂINARE/MODIFICARE SUPRAFEȚE:

  a. Transfer de proprietate

 Contract de vânzare-cumpărare;
 Contract de schimb;
 Certificat de moştenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Contracte de fiducie;
 Contract de dare în plată;
 Act de adjudecare;



 Hotărâre judecătorească.

  b. Modificări de suprafeţe/lucrări cadastrale

 Act de dezlipire;
 Act de dezmembrare;
 Extras carte funciară;
 Lucrare cadastrală;
 Adresa Urbanism privind modificare extravilan în intravilan conform HCL.

3. ACT IDENTITATE: pentru coproprietari/împuternicit.

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

 



MIJLOACE DE TRANSPORT

LUAREA IN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT

1 DECLARAŢIE FISCALĂ - formular tipizat;

2. ACT DE DOBÂNDIRE

  a. Transfer proprietate:

 Contract de înstrăinare-dobândire, 
 Contract  de  vânzare-cumpărare,  încheiat  anterior  datei  de  01.01.2016.  După

această dată, nu este obligatoriu;
 Factură fiscală;
 Certificat de moștenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Hotărâre judecătorească definitivă și executorie/irevocabilă;
 Act de adjudecare;
 Act de dobândire în străinătate, (act tradus in limba româna de un traducator

autorizat).

  b. Leasing financiar:

 Contract de leasing financiar;
 Contract de novaţie/cesiune;
 Proces verbal de primire/predare a bunului.

3. CARTE DE IDENTITATE A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

4. ACT DE IDENTITATE  pentru proprietar/împuternicit.

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

6. ALTE DOCUMENTE SPECIFICE :

a. Certificatul  de  atestare  fiscală  de la  vânzător,  în  cazul  în  care  Contractul  de
înstrăinare-dobândire  nu  conține  viza  organului  fiscal  de  la  domiciliul
vânzătorului (în caseta B);

b. Carte de identitate emisă de RAR;
c. Adeverinţa  emisă  de  Registrul  Auto  Român  pentru  atestarea  suspensiei

pneumatice, în cazul autovehiculelor peste 12 tone;
d. Documentul de înregistrare la Autoritatea navală română, în cazul mijloacelor de

transport pe apă;
e. Certificatul de atestare fiscală de la cedent, când un contract de leasing face

obiectul cesiunii către un alt utilizator.

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT

1. DECLARAŢIE FISCALĂ- formular tipizat;



2. ACT DE ÎNSTRĂINARE - 5 exemplare

a. Transfer de proprietate:

 Contract de înstrăinare-dobândire;
 Contract  de  vânzare-cumpărare,  încheiat  anterior  datei  de  01.01.2016.  După

această dată, nu este obligatoriu;
 Factura fiscală;
 Certificat de moştenitor;
 Act de donaţie;
 Act de partaj;
 Hotărâre judecătorească;
 Act de adjudecare

b. Dezmembrare /Furt /Export:

 Certificat de distrugere /dezmembrare, inclusiv în cazul realizării în regie proprie ;
 Declaraţie pe proprie răspundere în lipsa certificatului de distrugere;
 Adeverinţă privind furtul mijlocului de transport eliberată de Poliția Română;
 Certificat de radiere pentru export

c. Transcriere leasing financiar:

 Contract de novaţie/cesiune;
 Proces verbal de primire/predare a bunului

3. ACT DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit

4. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).

5. FIȘA DE ÎNMATRICULARE: pentru viza organului fiscal de scoatere din evidență

TRANSFER DOSAR FISCAL IN CAZUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

1. Cerere transfer auto;

2. Cartea de identitate a mijlocului de transport;

3. Cartea de identitate a proprietarului cu noul domiciliu.

 Termen  de  declarare  -  30  de  zile  de  la  data  depunerii  cererii  privind
schimbarea adresei de domiciliu.

 



AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE

DECLARARE AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

1. DECLARAŢIE FISCALĂ- formular tipizat;

2. ACTE NECESARE: după caz:

 Autorizaţia  de  construire(dacă  este  cazul)  +  proces-verbal  de  recepţie  la
terminarea lucrărilor;

 Schiţa panoului publicitar cu dimensiunea în metri pătraţi;
 Factura  prin  care s-a achiziţionat  mijlocul  de reclamă şi  publicitate-daca este

cazul.

3. ACTUL DE IDENTITATE: pentru proprietar/împuternicit;

4. CERTIFICAT ÎNREGISTRARE FISCALĂ: pentru PFA comercianți, liber-profesioniști;

5. ÎMPUTERNICIRE: dacă este cazul, (în original).
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