
ACTE NECESARE INREGISTRARII 

UTILAJELOR DE CONSTRUCTII 

 

 

1. FIȘĂ DE INREGISTRARE 
- se completează de către solicitant, cu scris de mașină, datele despre deținator (A) și 

datele despre vehicul (B) 

 
2. - ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie)                  

( pentru persoane fizice ) 

- CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI                  

(în original și copie) ( pentru persoane juridice ) 

 

3. ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA VEHICULULUI (în original și copie) 

 
4. DOVADA EFECTUĂRII INSPECȚIEI TEHNICE (în original și copie)  — pe care sa 

se mentioneze ca vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice si nu prezinta pericol 
pentru participantii la trafic. 

 

5. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNREGISTRARE (în original și copie) 

- în valoare de 339 lei, plătita în contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis 
la Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, titular Primăria 
Municipiului București, cod fiscal PMB: 4267117 

 
Vehiculele apartinând Primăriei Municipiului București, primăriilor sectoarelor 1-6, 

precum și instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor 
publice aflate în subordinea Consiliului General a1 Municipiului București sau a1 consiliilor 
sectoarelor 1-6 sunt scutite de la plata taxei de înregistrare. 

 

6. DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE     
(în original și copie) 

- în valoare de 27 lei, plătita în contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la 
Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, titular Primăria 
Municipiului București, cod fiscal PMB: 4267117 

 

7. DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII PLĂCUȚEI CU NUMĂRUL DE 

INREGISTRARE (în original și copie) 

- în valoare de 33 1ei, p1ătita în contul RO70TREZ70021360250XXXXX deschis la 
Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, titular Primăria 
Municipiului București, cod fiscal PMB: 4267117 

 

8. DOVADA LOCULUI DE PARCARE 

 

Taxele se achita prin ordin de plată (pentru persoane juridice ) sau mandat 

poștal ( pentru persoane fizice ) 

 

Plăcuțele cu numerele de inregistrare și certificatele de înregistrare se înmânează personal 

solicitantului sau delegatului acestuia. 


