
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

PRIMĂRIA COMUNEI DAIA 

 

Comuna Daia, județul Giurgiu, șos. București, nr.180, tel/fax: 0246244085, e-mail: 

contact@primaria-daia.ro, CUI 5123675 

 

Nr. ………………….. 

 
                                                                        

D E C L A R A Ţ I E 

pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport 

 

 

 

Subsemnatul(a)1 ............................................................................... Subscrisa 

......................................................., cu sediul în ROMÂNIA/ ......................., judeţul 

....................................., codul poştal ...................., municipiul/oraşul/comuna ..............................., 

satul/sectorul ..................................................., str. ................................................................................. 

nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......, ap ......, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria ...... nr. 

................, C.I.F2 / CNP......................................................, tel./fax ..............................., e-mail 

………………….…………………, reprezentată prin ..........................................................3), în calitate 

de proprietar/coproprietar/moştenitor4/mandatar/acţionar unic/asociat/administrator/împuternicit cu 

domiciliul fiscal în ROMÂNIA/ ....................., judeţul ........................................, codul poştal 

....................., municipiul/oraşul/comuna DAIA, satul/sectorul DAIA, 

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

.........., identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paşaport seria .............. nr. ............................, C.I.F/CNP 

................................... tel./fax...................................................., e-mail 

…...................................………………………, solicit scoaterea din evidenţa dvs. a următorului mijloc 

de transport: marca .............................................., serie motor ................................................, seria 

şasiua) ........................................................ capacitatea cilindrică................. cm³, capacitateb) 

.......................tone, dobândit la data de ............................, ca efect al: înstrăinării/ transferului la un alt 

punct de lucru/furtului/ scoaterii din funcţiune/ schimbării domiciliului/ încetarea contractului de 

leasing înainte de scadenţă/ scoaterii definitive din ţară, începând cu data de .............................., 

dovedind aceasta prin: actul .............................................. certificatul de radiere 

.............../……………….…, anexatc) la prezenta. 

Noul proprietar: ......................................................................... judeţul/sectorul 

................................................. localitatea ..................................................... str.  

..........................................................................., nr. ……..., bl............... sc. ........................  ap. 

..................................  

   
                   Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta declarație și din actele atașate la aceasta, vor fi prelucrate de către Primăria Daia, cu 
respectarea prevederilor Regulamentului (UE)2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 

și libera circulație a acestora 
 

 

 

Semnătura declarantului, 

 

Data:  

 

  

                                                 
1 Se completează în cazul persoanelor fizice; 
2 Se completează: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz);. 
3 Se completează în cazul persoanelor juridice; 
4 Moştenitorii trebuie să prezinte certificatul de moștenitor. 

Anexa nr. 1 

mailto:contact@primaria-daia.ro

