


























(3) Radierea autovehiculului uzat
a) ln termenul prevdzut la alin. ('1), insi numai dupi publicarea pe site-ul PtVIB

a Listei proprietarilor acceptafi in Program gi casarea autovehiculului uzat, proprietarul
procedeazd la radierea autovehiculului uzat din evidenla circulaliei.

b) Proprietarul trebuie sd pistreze o copie a certificatului de distrugere a

autovehiculului uzat.
c) Certificatul de radiere a autovehiculului uzat din evidenta circulatiei se

elibereazd in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de
Urgenld a Guvernului nr. 19512002 privind circula[ia pe drumurile publice, republicatd,
cu modificarile gi completdrile ulterioare, 9i ale Ordinului tt/inistrului Administraliei 9i
lnternelor nr. 1.501 12006 privind procedura inmatricul6rii, inregistririi, radierii 9i
eliberarea autorizaliei de circulalie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu
modificirile gi completirile ulterioare.

d) Certificatul de radiere din evidenfa circulaliei va conline mentiunea potrivit
cireia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrdrii.

(4) Neinregistrurea (neincircarea Tn aplicatia PEVAUTO) documentelor
prevdzute la alin. (1)din prezentul articol sau inregistrarea (incdrcarea in aplicalia
PEVAUTO) acestora intr-o altd formd decAt cea solicitati, atrage excluderea din

Program.

Art.19 Conlinutul dosarului de acordare eco-voucher
(1) Dosarul cu documentele necesare acorddrii nominale a eco-voucherului

pentru persoanele fizice va cuprinde:
- Cererea de acordare eco-voucher conform Anexei nr. 3a;
- Cl/Bl - copie;
- Certificatul de inmatriculare autovehicul uzat - copie;
- Cartea de identitate a autovehiculului uzat- copie;
- Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat- copie;
- Certificatul de radiere din evidenla circulaliei av6nd inscrisi mentiunea

"vehicul dezmembrat" - original;
- Certificatul de atestare fiscald privind impozitele 9i taxele locale gi alte

venituri ale bugetului local, emis pe numele proprietarului de cdtre

autoritatea publicd locald in a cdrei razA teritorial5 iqi are domiciliul
proprietarul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de

acordare, in original sau in copie legalizati;
- Certificatul de atestare fiscalS privind obliga[iile de platd cdtre bugetul de

stat, emis pe numele proprietarului de cdtre organul teritorial de specialitate
al tVinisterului Finanlelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acordare, in original sau copie legalizatd;

- imputernicirea in formi autenticd, pentru cazul in care cererea de acordare
eco-voucher este semnati de cdtre o persoand imputernicitd, inso{iti de

copie Bl/Cl. in document trebuie sd se facd referire la denumirea completi
gi oficialS a Programului ;

- Alte documente pentru situalii particulare : ex. certificat de cdsdtorie;

document care atestd schimbarea/ modificarea adresei de domiciliu.
- Lista documentelor de eligibilitate conform anexei 4a.
(2) Toate documentele depuse in copie vor conline mentiunea "Conform cu

originalul",
(3)

numele gi prenumele in clar 9i semndtur5.
Dosarul cu documentele necesare acorddrii nominale a eco-voucherului

pentru persoanele juridice va cuprinde:

- Cererea de acordare eco-voucher conform Anexei nr' 3b;

- Certificat de inmatriculare emis de ONRC- copie;
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Anexa nr. 3a la Regulamentul "Programului de stimulare a eliminirii din traficul
bucuregtean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-
vouchere"

Cerere de acordare eco-voucher pentru persoani tizicd

Subsemnatul/ Subsemnata cod numeric
personal posesor/posesoare alla actului de identitate
tip . , seria ... nr. .. , eliberat de citre . la data de .........., avdnd domiciliul
in [vlunicipiul Bucuregti, str. ....... nr....., b1....., SC.....,et....., ap....., /sectorul

cod pogtal telefon (fix gi mobil) e-mail ............,
denumiUdenumiti In continuare proprietar inregistrat in aplica[ia PEVAUTO cu nr.

(cod generat de aplicatie la inregistrarea on-line), unic proprietar al
autovehiculului uzat avAnd datele de identificare: numdr de inmatriculare B - ...
numir de identificare/ serie qasiu ..., depun
urmdtoarele documente conform listei din Anexa nr.4a a Regulamentului, in vederea
acorddrii eco-voucherului in cadrul Programului de stimulare a elimindrii din traficul
bucuregtean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare derulat de Primdria
M u nicipi ulu i Bucuregti.

n Cl/Bl - copie;

n Certificatul de atestare fiscalS privind impozitele gi taxele locale 9i alte

venituri ale bugetului local, inregistrat cu nr. .......1.........., eliberatde cdtre ., in a
cdrei razd teritorialS isi are domiciliul proprietarul gi este inregistrat fiscal autovehiculul
uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare eco-voucher, in
original/ copie legalizati;

tr Certificatul de atestare fiscalS privind obligaliile de platd cdtre bugetul de

stat, emis de cdtre organul teritorial de specialitate al l/inisterului Finanlelor Publice,
inregistrat cu nr. .......1. ......., eliberat de cdtre ........, in
original/ copie legalizatS.

n Certificat de inmatriculare autovehicul uzat nr. eliberat de cdtre

........ la data de .........., in copie;

tr Cartea de identitate a autovehiculului uzat seria ......, nr. eliberati de

cdtre la data de................, in copie;

! Certificat de distrugere nr. .....1........., emis de cdtre '...'.'.......,
in copie;

tr Certificat de radiere nr. .......1.........., emis de citre ...., avdnd

inscrisd mentiunea "vehicul dezmembrat", in original;

* in cazul unor situalii particulare se vor depune gi alte documente cum ar fi

tr Certificatul de cdsdtorie sau orice act administrativ eliberat de cdtre

autoritatea competenti material 9i teritorial, care atestd schimbarea/ modificarea
numelui qi/ sau prenumelui, in copie legalizatS;

tr Documentul, in copie certificatd "conform cu originalul", care atesti
schimbareai modificarea adresei de domiciliu, eliberat de citre autoritatea competentd

a in care adresa de domiciliu inscrisd in actul de identitate
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diferd de adresa inscrisd in certificatul de inmatriculare gi in cartea de identitate a
autovehiculului uzat.

Subsemnatul/Subsemnata, ........., in calitate de proprietar al
autovehiculului uzat ?nregistrat in prezentul Program declar cd:

- informatiile furnizate sunt complete 9i corecte in fiecare detaliu gi inleleg ca
Primaria [Municipiului Bucuregti - UIP are dreptul de a solicita in scopul verificdrii
documentelor depuse cu prezenta cerere orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea mea in Program;

- am fost informat cu privire la condiliile cumulative pe care trebuie si le

indeplinesc pentru a beneficia de acordarea unui eco-voucher in Program precum gi

cauzele care atrag deciderea din dreptul de a beneficia de acordarea acestuia;
- sunt de acord ca orice institutie sd furnizeze date 9i informalii

reprezentanlilor Primdriei [Vlunicipiului Bucuregti - UIP cu privire la orice aspect tehnic
gi financiar in legdturd cu acordarea eco-voucherului ori cu privire la datele
autovehiculului uzat cu care particip in cadrul Programului;

- cunoscAnd prevederile art. 36 din Legea nr.2BGl2009 privind Codul Penal,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar pe propria

rispundere ci nu am oblinut 9i nu sunt pe cale si obtin finantare prin proiecte ori
programe finanlate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare cu documentele
aferente autovehiculului uzat al cdrui proprietar sunt 9i care face obiectul prezentului
Program.

Data Semndturd proprietar,

NOTA:
Cererea de acordare eco-vouchere si documentele care sunt ilizibile sau care

con tn gtersdturi ori modificdri, precum si cele incomplete sau care confin date

informalii care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului

J4P

Sunt de acord cu prelucrarea datelor referitoare la nume, prenume, CNP, precum gi a

celor referitoare la numirul de inmatriculare gi seria de gasiu a autovehiculului, ce

urmeazi a fiinscris ?n Program, in vederea stabilirii situaliei acestuia. Am fost ingtiintat

ci verificarea acestor date se va face de cdtre D.R.P.C.|.V pe durata derul5rii

Programului dar nu mai ldrziu de obtinerea eco-voucherului, in vederea verificirii
criteriilor de eligibilitate privind vehiculul.

Am luat la cunogtinli despre faptul ci pot sd imi retrag in orice moment

consimlimAntul cu privire la prelucrarea datelor,'fdrd ca acest aspect si afecteze

prelucrarea datelor pe baza consimlSmAntului dinainte acordat.

Data SemniturS,

acordare eco-vouchere
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Anexa nr. 4a la Regulamentul "Programului de stimulare a elimindrii din traficul
bucuregtean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare prin acordarea de eco-
vouchere"

Lista documentelor de eligibilitate persoane fizice

tr Cerere de acordare eco-voucher;

tr Cl/Bl - copie;

D Certificat de inmatriculare autovehicul uzat - copie;

tr Cartea de identitate a autovehiculului uzal- copie;

tr Certificat de distrugere a autoturismului uzat - copie;

u Certificat de radiere din evidenla circulaliei avAnd inscrisi menliunea
"vehicul dezmembrat", in original;

Ll Certificatulde atestare fiscalS privind impozitele gitaxele locale gialte venituri

ale bugetului local, emis pe numele proprietarului de citre autoritatea publica locali in
a c6rei razd teritoriald igi are domiciliul proprietarul, in termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acordare eco-voucher, in original sau in copie legalizatd;

n Certificatul de atestare fiscalS privind obligaliile de plati citre bugetulde stat,

emis pe numele proprietarului de citre organul teritorial de specialitate al lt/inisterului
Finanlelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acordare
eco-voucher, in original sau copie legalizatd;

* in cazul unor situalii particulare se vor depune gi alte documente cum ar fi

tr Certificatul de cisitorie sau orice act administrativ eliberat de cdtre

autoritatea competentd material gi teritorial, care atestd schimbarea/ modificarea
numelui 9i/ sau prenumelui, in copie legalizatS;

! Documentul, in copie certificatd "conform cu originalul", care atesti
schimbarea/ modificarea adresei de domiciliu, eliberat de cdtre autoritatea competentd
material gi teritorial, in situalia in care adresa de domiciliu inscrisd in actulde identitate
diferd de adresa inscrisd in certificatul de inmatriculare gi in cartea de identitate a
autovehiculului uzat.
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