
Anexă la Regulamentul privind „Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local” 
 

CERERE 

de participare la “ Programul privind casarea autovehiculeor uzate – Rabla Local” 

 

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

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

C.N.P. .............………………......,  tel. ..............................., e-mail ....................................în  calitate de 

proprietar persoană fizică, solicit participarea la “ Programul privind casarea autovehiculeor uzate – 

Rabla local” ce se derulează în baza prevederilor Ordinului nr. 2261/23.08.2022 şi cele ale Hotărârii nr. 

.......... a Consiliului Local al Oraşului Isaccea, prin predarea la un Centru autorizat de casare/colectare 

autovehicule a autovehiculului cu număr de înmatriculare ........……………, marca .......................……….., 

număr de ientificare ........….................................., anul de fabricaţie .............., norma de poluare ............, 

înmatriculat, conform cărții de identitate seria ………...........…, la data de ....……………., dobândit  

conform certificatului de înmatriculare nr. ……………………, la data de ........................ 

 Am luat la cunoștință prevederile Regulamentului privind “Programul privind casarea 

autovehiculeor uzate – Rabla local” aprobat prin HCL nr. ..................... și declar pe propria răspundere 

sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de art. 326 din Codul Penal, că nu am 

obţinut şi nu sunt pe cale să obţin finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, 

fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de 

transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul 

uzat cu care particip în Program. 

 Îmi exprim acordul pentru participarea în Program prin intermediul solicitantului, respectiv Primăria 

Oraşului Isaccea, în a cărui evidenţă fiscală figurează autovehiculul uzat pe care mă oblig să îl casez şi să îl 

radiez din circulaţie; 

 Totodată, mă angajez: 

a) că nu voi achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 4 şi/sau inferioară în termen de 3 

ani de la primirea stimulentului pentru casare; 

b) să predau spre casare autovehiculul uzat cu care particip în Program şi să îl radiez din circulaţie, în 

schimbul stimulentului pentru casare; 

Anexez următoarele acte: 

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

2. Actele de proprietate ale autovehiculului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare sau 

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

3. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local (Primărie); 

4. Certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central (ANAF); 

5. Cazier judiciar pentru dovada că nu sunt condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin 

hotărâre judecătorească definitivă. 

6. Procură /împuternicire notarială (dacă este cazul). 

 

 În  cazul  aprobării  prezentei  cereri  rog  virarea  sumei  de  3000  lei  în  contul  nr. 

....................................................................... deschis la banca ............................................... 

 

       Data ..................................                                    Semnătura............................................. 



 

 

               INŢIATOR,                                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                 PRIMAR,                                                                  SECRETAR GENERAL, 

        Ing. Moraru Anastase                                                            cu atribuţii delegate, 

                                                                                                          Feta Săndica               

 


