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Acte necesare pentru 
Vânzare / Donație / Partaj / Schimb / Intretinere

 cu privire la Bunuri Mobile

➔ acte de identitate + acte de stare civila ale vechilor proprietari și ale dobanditorilor: certificate de
naștere, de căsătorie, hotarari sau certificate de divorț etc

➔ acte de proprietate ale vechilor proprietari asupra bunurilor mobile, după caz:
➔ cu privire la sume de bani aflate la banca:  carnete CEC / extrase de conturi  bancare /

depozite bancare
➔ cu privire la acțiuni fondul de stat / Proprietatea etc: certificate de acționar, și extras la zi

de la depozitarul central
➔ cu privire la societati comerciale (părți sociale): certificat de înregistrare, statut / act

constitutiv, decizia sau rezolutia de infiintare, certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile
➔ cu privire la autoturisme: carte de identitate auto, certificat de înmatriculare, certificat

fiscal de la primărie pe 0

Actele indicate se vor prezenta în original.  Dosarul astfel întocmit va fi prezentat notarului
public de către unul dintre semnatari, iar la termenul fixat, toți semnatarii actului urmează sa se prezinte
personal la notariat având asupra lor actele de identitate în original și în termen de valabilitate, sau prin
imputernicit cu procura specială.
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