
A. Coordonator de vehicul 

Denumirea comercială *

Forma juridică **

CUI ** CIF *

Nr. de identificare pt. taxă  **

E-mail *

Sediu societăŃii – Strada şi număr *
Localitatea * łară *

Sau  

Persoana fizică – mic întreprinzător 

Nume şi prenume sau denumirea comercială *

CUI ** CIF *

Nr. de identificare pt. Taxă **

E-mail *

Locul de desfacere – Strada şi număr *
Cod postal * Localitatea * łară *

Sau

Persoana fizică - care nu este mic întreprinzător             

Nume şi prenume *

Data naşterii * Număr CI sau paşaportului *

E-mail * CetăŃenie *

Domiciliu stabil - Strada şi număr *
Cod postal * Localitatea * łară *

B.   Persoana care semnează contract 

Persoană  
RelaŃia cu Coordonatorul vehiculului: *

Coordonatorul vehiculului Conducător de vehicul

Nume şi prenume *

Data naşterii * Număr CI sau paşaportului *

Numărul permisului de conduire  

CetăŃenie *

Adresa – Strada şi număr *
Cod postal * Localitatea * łară *

Nr. de telefon inclusiv cu prefix E-mail 

CERERE DE ÎNREGISTRARE  
în Sistem electronic de taxă în RS la Regim preplătit de taxă  

Cod postal *

*     câmpuri obligatorii pentru Coordonatori interni şi externi de vehicule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
**   câmpuri obligatorii numai pentru Coordonatori interni de vehicule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Persoana juridică

InstanŃă de înregistrare **                
Înregistrarea la Registrul ComerŃului (secŃiunea, inserŃie nr.) 
sau într-un registru similar (număr) **

InstanŃă de înregistrare **                
Înregistrarea la Registrul ComerŃului (secŃiunea, inserŃie nr.) 
sau într-un registru similar (număr) **

Reprezentant împuternicit 
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C.  Date privind plăŃile

Metoda de plată pentru Taxă de drumuri  *

Numerar

Ordin de plată (Transfer bancar)

Numerar 

Card de combustibil

Banca (în cazul metodei de plată prin ordin de plată completaŃi bancă)

Denumirea băncii 

Cod bancar

Numărul contului bancar

IBAN 

BIC / SWIFT

Adresa băncii din străinătate 

D. Date  vehiculului

Nr. de înmatriculare a vehiculului *

łara de înregistrare * 

Categoria vehiculului * Ansamblul de vehicule peste 3,5 t N2 N3 M2 M3

Număr minim de axe a vehiculului *

Clasa de emisie * 

Masa totală maxim autorizată a vehiculului * 

Masa maxim autorizată a ansamblului de vehicule *

Sticle/geamuri filmate cu metal sau altă modificare* Da             Nu

Declar, că toate documentele am completat complet şi corect. Prin completarea prezentei cereri privind înregistrare sunt de acord, ca
AdministraŃia de drumuri şi poduri, care percepe taxa şi/sau persoane autorizate de către această instituŃie, să depună în formă electronică
datele mele pentru prelucrarea, folosirea şi rezolvarea reclamaŃiilor. Sunt de acord cu condiŃii generale comerciale a AdministraŃiei de drumuri
şi poduri, cu condiŃii generale comerciale a Coordonatorului de sistem şi cu tariful de taxe. Prin aceasta împuternicesc pe AdministraŃia de
drumuri şi poduri şi pe Coordonatorul de sistem, să încaseze creanŃele, care rezultă din relaŃia contractuală în conformitate cu metoda de plată
desemnată. Dacă nu este desemnată nicio metodă de plată, atunci se va incasa prin transfer bancar în moneda de Euro.

Certificat de înregistrare pentru taxă de valoare adăugată

În cazul altor documente 
menŃionaŃi 

Împuternicire

Certificat de înregistrare şi de atribuire CIF 

Certificat de funcŃionare a întreprinzătorului, document de concesiune sau Extras din 
Registrul ComerŃului sau altă confirmare de personalitate juridică 

Sunt de acord Nu sunt de acord

E. Documentele prezentate pentru verificare 

Carte de identitate sau paşaport 
Certificat de înregistrare a vehiculului sau Cartea tehnică

Card bancar 

Card bancar 

Card de combustibil 

Sunt de acord ca AdministraŃia de drumuri şi poduri, care percepe taxa şi/sau Coordonatorul sistemului să-mi trimite informaŃii (ex.de 
marketing sau de exploatare) pe adresa de e-mail menŃionată în contract.

Metoda de plată pentru GaranŃie / Servicii *

 


