
           Către,                                                                                            MODEL 

             UAT BRAD                                      
  

 

CERERE 

de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate 
 

Subsemnatul(a) ......................................................................, domiciliat(ă) în…………. 

str. ............................................ nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ..., legitimat (ă) prin B.I./C.I.  seria  ......,  nr.  

..................,  C.N.P.  .............………………......,  în  calitate  de proprietar persoană fizică, 

tel…………………….., email……………………….. solicit participarea  la Programul privind casarea 

autovehiculelor uzate finanțat de către Administrația Fondului de Mediu , cu    autoturismul                                                                                                                                                                                                                                                                   

marca/TIP..…........………….., model ……………................…....  , cu    număr    de    înmatriculare 

…………………… , cu  număr de identificare ........…..........................................,    dobândit la data de 

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

Am luat la cunoștință de prevederile Programului privind casarea autovehiculelor uzate și declar pe 

propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele: 

- Îmi exprim acordul, în calitate de proprietar de autovehicul, privind participarea în Programul 

privind casarea autovehiculelor uzate; 

- Nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte 

fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 

2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—

2024, pentru același autovehicul uzat cu care particip la Program; 

- Nu sunt condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; 

- Mă angajez ca în următorii 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare să nu achiziționez un 

autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară, iar în caz contrar voi returna municipiului Brad 

suma de 3000 lei, obținută ca beneficiar al acestui program; 

- Mă angajez să predau spre casare unui operator economic cu personalitate juridică sau entitate 

fără personalitate juridică autorizată să desfășoare activități de colectare, colectare și tratare a vehiculelor 

scoase din uz; potrivit prevederilor Legii nr. 212/2015 și să radiez din circulație și din evidența fiscală a 

Municipiului Brad autovehiculul uzat, care trebuie realizate ulterior aprobării proiectului depus de către 

administrația publică locală; 

- Mă angajez că autovehicul uzat  va  conține la predare componentele esențiale (motor, transmisie, 

tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului 

și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație). 

Anexez următoarele acte: 

1. Actul de identitate – copie semnată ”conform cu originalul; 

2. Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate/certificatul de înmatriculare sau alte 

documente justificative pentru dreptul de proprietate) - copii semnate ”conform cu originalul; 

3. Certificat Fiscal privind plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de 

stat (ANAF); 

4. Certificat Fiscal privind plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local; 

5. Extras de cont. 

 

În cazul aprobării proiectului rog virarea sumei de 3000 lei în contul  

nr...................................................................... deschis la banca ..............................................., după 

dovedirea casării și radierii autovehiculului participant la Program. 

 

         Semnătura                                                                                                               Data 

.............................................                                                                                 ………………… 


