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Actele de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport  

încheiate în formă electronică 
 

       Potrivit art.471 alin. (9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor 

de transport se poate încheia şi în formă electronică şi semna cu semnătură 
electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică, republicată, cu completările ulterioare, între persoane care au 

domiciliul fiscal în România şi se comunică electronic organului fiscal local de la 

domiciliul persoanei care înstrăinează, organului fiscal local de la domiciliul 

persoanei care dobândeşte şi organului competent privind 

radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul 

radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care înstrăinează, de către 

persoana care dobândeşte sau de către persoana împuternicită, după caz. 

          Conform art.471 alin. (10) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, organul fiscal local de la domiciliul 

persoanei care înstrăinează mijlocul de transport transmite electronic persoanei 

care înstrăinează şi persoanei care dobândeşte sau, după caz, persoanei 

împuternicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobânditorului, 

exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în 

formă electronică, completat şi semnat cu semnătură electronică, conform 

prevederilor legale în vigoare.  

          Potrivit art.471 alin. (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, organul fiscal local de la domiciliul 

persoanei care dobândeşte mijlocul de transport completează exemplarul actului 

de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, 

conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic persoanelor 

prevăzute la alin. (9), semnat cu semnătura electronică. 

     Actele de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiate în formă 

electronică, completate şi semnate cu semnătură electronică, se pot transmite, prin 

intermediul poștei electronice, la următoarele adrese de e-mail: 

- în cazul persoanelor fizice: scipf@primariapitesti.ro; 

- în cazul persoanelor juridice: scipj@primariapitesti.ro; 

- în cazul scoaterii din evidența fiscală a mijloacelor de transport: 

pmp_certificate@primariapitesti.ro. 


