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rrorAnAnn,
pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, eviden{a;i

radierea vehiculelor pentru care existi obligativitatea inregistrlrii, de pe raza
administrativ -teritoriali a Municipiului Motru qi al tarifelor de inregistrare al vehiculelor

pentru anul2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU:
Avhnd in vedere:

- Prevederile O.U.G.nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, republicati, cu

modificlrile ;i completirile ulterioare;
- Prevederile art. 22 lit.a), art.25 din H.G. nr. 139112006 privind aprobarea Regulamentului de

aplicare a O.U.G. nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice, cu modificirile ;i
competdrile ulterioare;

- Prevederile art. 23, alin.3 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura inmatriculSrii,

inregistririi, radierii gi eliberarea autoriza{iei de circulalie provizorie sau probe a vehiculelor , cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 30 din Legea 27312006 privind Taxe speciale pentru func[ionarea unor servicii

publice locale;
- Prevederile Legii nr. 52l2OO3 privind transparenla decizionald in administra(ia publicS,

republicatS, cu modificlrile ;i completdrile ulterioare;

- Prevederile art. 129 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.2412000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Referatul de aprobare;

- Raportul de specialitate;
- Proiectul de hotirdre;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G.nr. 5712019 privind Codul administrativ,
cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

HOTARA$rE:

Art.l. Se aprobl regulamentul privind procedura pentru inregistrarea, eviden{a qi radierea
vehiculelor pentru care existi obligativitatea inregistririi, de pe r^za administrativ -
teritorialS a Municipiului Motru, conform anexei nr. I la prezenta hotlrire.
Art.Z. Se aprobi tarifele de inregistrare al vehiculelor pentru anul2023, conform anexei

nr. 2 la prezenta hotlrire.
Art.3. La data adoptlrii prezentei hotlrflri iqi inceteazi aplicabilitatea orice dispozi{ie

contrarl.
Art.A. Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de Serviciul C.S.P.L.P.P.M. din
cadrul Primlriei Municipiului Motru.
Art.s. Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,
qi Serviciului C.S.P.L.P.P.M. din cadrul Primiriei Municipiului Motru .

Ace.a.s{6 hottifdie irfosl.adoptatd in gedinla ordinard a C.L. Motru
cu un nr. de .lX-roturi pentm,..*.. vot impotrivi, .....=.... ablineri, exprimate

din nr. total ae ....1,.$.Consilieri prezenti la qedinll gi din totalul de l9 consilieri in funcJie
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Tarifele de inregistrare al vehiculelor aprobate pentru anul 2023

Nr.
crt.

Specificatii Tarif
aprobat pentru
an 2023

I inregistrare vehicule cu masa maxim6
autorizati de pdn[ la750kg

30 lei/vehicul

2 inregistrare vehicule cu masa maximd
autorizat6 intre 750 qi 3500 kg

60lei/vehicul

5 inregistrare vehicule cu masa maxim6
avtoizati de peste 3500 kg

120lei/vehicul

4 Pldcufe cu numere de inregistrare 50lei/buc
Certifi cat de inregistrare 30lei/buc

Nottr: Tarifele actnlizate vor fi aprobate anual prin Hotlrdre a Consiliului
Local,

Pregedinte de gedinftr Secretar General
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REGULAMENT

Privind procedura pentru inregistrarea, evidenfa qi radierea vehiculelor pentru care

existl obligativitatea inregistririi, de pe raza administrativ-teritoriall a Municipiului
Motru

CAPITOLUL I.PRINCIPI GENERALE

Art.l. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de inregistrare, evidenla qi

procedura radierii vehiculelor pentru care existd obligativitatea inregistririi qi anume cele

prevdzute la Anexa 1, al cdror proprietari au domiciliul, reqedinfa ori sediul in municipiul
Motru.
Art.2. in sensul prezentului Regulament, expresiile qi termenii de mai jos au urmEtorul

inteles:
1. De(initor mandatat-persoana fizicd, sau juridicd care foloseqte un vehicul in baza

unui contract de leasing sau contract de inchiriere;
2. inregistrare-opera{iunea administativ6 prin care se atesti cI un vehicul poate circula

pe drumurile publice. Dovada atestdrii inregistririi este certificatul de inregistrare qi

numlrul de inregistrare atribuit.
3. Moped-autovehicul, cu dou6 sau trei ro[i, a cdrui vitezd maximd prin construc{ie este

mai mare de25 km./h, dar nu depiqeqte 45 km /h qi care echipat cu un motor cu ardere

internd cu aprindere prin scdnteie, cu o capacitate cilindric6 ce nu depiqeqte 50 cmc

sau cu un alt motor cu ardere intern6 ori, dupd caz, electric, a c[rui putere nominalS

continui maximi nu depd.qepte 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depdqegte 350

kg, neincluzdnd masa bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului
cvadriciclul uqor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr.l la secliunea
4 din Reglementdrile privind omologarea de tip gi eliberarea cirrlii de identitate a

vehiculelor rutiere, prgglg;r gi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea -

RNTR 2, aptobate pliifOrdinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor qi

locuintei w. 2l I 12003,aiu modifi cdrile gi completdrile ulterioare;
4. remorci-vehiculul ftrd motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau forestier;
5. semiremorcl - remorca a cdrei mas6 totald maximd autortzatl este preluat6 in parte de

citre un tractor agricol sau forestier;
6. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circuld pe roti sau pe

qenile, avdnd cel pulin doud axe, a c6rui principald funcJie constd in puterea sa de

tracfiune, conceput in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a acliona
anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate in exploatarea agricolS ori forestierd

www. primariamotru.ro
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pentru tractarc4 pe drum, a vehiculelor pentru transportul al
mdrfurilor nu este decdt o funclie aslmtlate tractorului agricol sau
forestier vehiculele destinate efectuirii orl lucriri" denumite magini

pe drum,- eU sau de
autopropulsare, utilizat in mod curent pentru hansportul de persoane
pentru efectuarea de servicii sau lucr6ri;

Art.3. (1) Pentru a fi inregistrate sau admise in circula{ie mopedele, tractoarele agricole sau
forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea trebuie sd fie omologate in conditiile
legii.
(2) Pentru a fi inregistrate qi a circula pe drumurile publice,vehiculele supuse inregistririi, cu
exceptia maqinilor autopropulsate cu o vitezdmaximd constructivdcue nu dep6geqte25 L.lri.lh,
gi a vehiculelor cu tractiune animalS, se supun inspecfiei tehnice periodice, conform legisla{iei
in vigoare.
(3) Inspeclia tehnicd periodic6 se efectueaz[ in statii autorizate, conform legisla]iei in vigoare.
Art.4. Proprietarii de vehicule supuse inregistrlrii sau detindtorii mandata[i ai acestora cu
domiciliul, reqedinla in cazul persoanelor frzice cu domiciliul in strdindtate, sediul sau punctul
de lucru in municipiul Motru, sunt obligati sd solicite inregistrarea acestora inainte de a le
pune in circulalie qi radierea lor djn evihenJi, pbtrivit prezentului Regulament.
Art.s. Proprietarii de vehicule iriiegiStrate sau delindtorii mandatati ai acestora au obligatia si
monteze pe acestea, dupS caz, una sau doul pldcuJe cu numdrul de inregistrare.

CAPITOLUL II
YEHICT]LE
Secfiunea I

tnregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi
tractate de acestea gi a maginilor autopropulsate

Art.6. Autoritatea competentil pentru inregistrare4 evidenJa gi radierea vehiculelor de pe
raza municipiului Motru, pentru care existd obligativitatea inregistrhrii, este UAT Motru prin
Primar qi compartimentul de specialitate.

Art.1. Persoana frzicd sau juridicd care deJine vehicule supuse inregistrfuii, sau
inregistrate in alte localitiJi qi igi stabilegte domiciliul, reqedinfa in cazul persoanelor fizice cu
domiciliul in strdindtate, sediul ori punctul de lucru in municipiul Motru, este obligatd sd
solicite inregistrarea in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, regedintei in
cazul persoanelor ftzice cu domiciliul in strdindtate, sediului ori punctului de lucru.

Art.8. (1) Pentru inregistrarea vehiculelor care nu so supun inmatriculSrii se percepe o
taxd pentru recuperarea contravalorii plIcutelor cu numdrul de inregistrare, care se stabilepte
anual prin HotErdrea Consiliului Local qi se achita anticipat odatd cu depunerea cererii de
eliberare a certificatului de inregistrare, iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru
intrelinerea si funclionarea serviciului.

1. Tarifele se incaseazd numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiazd de
serviciul de inregistrare.

2. Municipiul Motru gi institutiile publice aflate in subordinea Consiliului Local sunt
scutite de la plata tarifului de inregistrare pentru vehiculele aflate in proprietate.

frrd mijloace
qi/sau bunuri
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Art.9. (1) Pentru fiecare vehicul inregistrat

G E BHT

un certificat de
conform prevederilor Ordinului MAI nr. 1 forma, dimensiunile gi

certificatului de inmatriculare gi ale celui
plflcu{ele cu numir de inregistrare se

Certificatul de inregistrare qi

personal, pe bazd de semndturS,
proprietarului vehiculului sau mandatarului

(2) Modelul gl conlinutul certificatului de prev5zut in Anexa nr. 4 la
prezentul Regulament.

0. In cazul schimbdrii oricdror date referitoare la detin6tor ori la vehicul, inscrise inArt.l
certificatul de inregistrare, titularul acestuia este obligat si solicite autoritiiJii emitente
eliberarea unui nou certificat de inregistrare, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care
a survenit aceastti modificare. In acest caz se va achita doar contravaloarea certificatului de

inregistrare.
Art.ll. (1) La inregistrare, vehiculului i se atribuie plicule cu url singur numir de

inregistrare care sunt conforme prevederilor art, 22 lit. (a) din HG w, 139112006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 19512002
privind circulatia pe drumurile publice, republicatS, cu modificdrile si completlrile ulterioare.

(2) Pliculele cu num6rul de inregistrare, trebuie sd aib6 fondul reflectorizant de culoare
galben6, iar literele gi cifrele, in relief, de culoare neagr6. Numirul de inregistrare a

vehiculelor se compune din denumirea localitiitii gi denumirea abreviatii a judefului, scrise cu
litere cu caractere latine majuscule, precum gi dintr-un numdr de ordine, format din cifre
arabe, conform anexei nr.6.

Art.lz. (1) inregistrarea vehiculelor pentru care exist6 obligativitatea inregistrlrii se face pe

baza depunerii urmdtoarelor dciclrmente:
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat in Anexa nr. 2 din prezentul

Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului persoand frzicdo sau documentul care atestil

dobdndirea personalit{ii juridice persoanelor juridice, in original gi copie;
c) documentul care atesti dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, dupl oaz, nrL

drept de folosinfi zuupra acestuia, in limba rom6ni (factur5" contract de v6nzare,
contract de leasing sau inchiriere etc.), caz in care se va depune gi acordul notarial
cu privire la utilizare;

d) cartea de identitate a vehiculului - la inregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole
sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

e) atestatul tehnic - la inregistrarea maginilor autopropulsate, eliberat de Regia
Autonom6 "Registrul Auto Romdn";

0 dovada efectuErii inspecfiei tehnice periodice in termenul de valabilitate al acesteia
- exceplie in cazul maginilor autopropulsate cu o vitez} maxim[ constructiv6 care
nu depd.gegte 25trlarilh, vehiculelor cu hacfiune animal6;

g) dovada asigurlrii obligatorie RCA-exceptie vehiculele cu tracfiune animal6;
h) dovada asigurErii parc[rii vehiculului intr-un spafiu adecvat, deJinut in condifiile

legii lDeclaratie pe proprie rdspundere;
i) certificat de atestare fiscalE a pl6Jii impozitelor gi taxelor locale cdtre bugetul local

eliberat de Serviciul lmpozite si Taxe Locale
j) dovada achit6rii ta:cei de inregistare a vehiculului;
k) dovada pldtii contravalorii certificatului de inregistrare (chitanta ordin de platd);
l) dovada pldlii contravalorii pldculei sau plicutelor cu num[rul de inregistrare;
m) procurl speciald in formd autenticS, in cazul in care solicitarea se face prin

imputernicit.
Art.13. (l) Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care

nu poart6 plIcula sau pldcufe cu numirul de inregistrare, precum gi circulatia acestora pe alte



Pregedi
de $ed

trasee decdt cele stabilite de administratia localS, a vehiculelor cu tracliune

Secfiunea
inregistrarea vehiculelor cu

Art.14. Luegistarea vehiculului cu tracliune animalE gi eliberarea certificatului de

inregishare se face pe bazaunndtoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat in Anexa nr. 2 din prezentul

Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului, original qi copie;
c) dovada de plat5, in copie, a contravalorii plIcutei cu numerele de inregistrare eliberate de

Primdria Municipiului Motru
d) declaratie pe propria rdspundere din care str reiasl ci solicitantul este proprietarul
vehiculului pentu care se soliciti inregistrarea - se depune in cazul in care solicitantul nu
deline un act de dobAndire a acestuia;
e) procurd speciali in cazul in care inregisharea este solicitatl prin imputernicit.

CAPITOLUL ilI.
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE iNNBCISTRARE, RESPECTIV A

rrNur Nou sET DE PLACUTE CU NUMAR DE iXRBCTSTRARE

Art.15. (1) in cazul modific[rii datelor inscrise in certificatul de inregistrare, referitoare la
vehicul sau definEtor, acesta este obligat sI solicite eliberarea unui nou certificat de

inregistrare in termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. Eliberarea unui
nou certificat de inregistare ca unna^re a modificlrii unor date inscrise ln acesta se efecfueazd
in baza depunerii urmlto arelor
documente, in original gi copie:
- cerereasolicitantului;
- cartea de identitate a vehiculului, cu modifictrrile tehnice operate de Regia Autonomi
,,Registrul Auto Romdn", in cazul mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor
agricole sau forestiere;
- atestatul tehnic - in cazul maEinilor autopropulsate pentru lucrlri;
- vechiul certificat de inregistrare;
- dovada p161ii contravalorii certificatului de inregistrare;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul care atesti schimbarea numelui sau a denumirii detinltorului, dup6 caz;
- certificat de atestare fiscalE emis de organul fiscal local competent, in cazul schimb6rii
domiciliului, regedintei sau sediului in cadrul aceleiaqi localitil1i, sau schimblrii motorului cu
altul cu o capacitate cilindrici diferita ori a masei totale maximl attoizath, in cazul
remorcilor agricole sau forestiere;
- procur6 specialE in cazul in care inregistrarea este solicitatil prin imputernicit.

(2) Documentele originale prevlzute la alin. (l) se restituie solicitantului inregistrdrii, pe
loc, dupd confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic
se restituie odatd cu predarea noului certificat de inregistrare a vehiculului.

Art.16. (l) in cazul pierderii, furtului ori deterior6rii certificatului de inregistraxe sau a
pl6cutelor cu numdr de inregistrare, detinitorul vehiculului respectiv este obligat s6 solicite
eliberarea unui duplicat al acestui document, respectiv a unor noi plicute cu num6r de
inregistrare in termen de 30 de zile de la data declardrii pierderii sau furtului, ori de la data

B
t

tRctS
EHEG

\-;

animali



Frege
de ge

constatErii deteriorlrii, dup6 caz.

1Z; in cazurile previzute la alin. (1)
sau a unor noi pl6cute cu numlr de inregistrare
documente,ln original qi copie:
- cererea solicitantului;
- cartea de identitate a vehiculului, in cazul mopedelor, tractoarelor agricole sau
forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
- atestatul tehnic - in cazul maginilor autopropulsate;
- certificatul de inregistrare deteriorat, pldculele deteriorate, ori documentul care atest6
pierderea sau furtul acestora, dupd, caz;
- dovada pldjii contravalorii certificatului de inregistrare, sau a pl[cutelor cu num6r de
inregistrare, dupd, caz;
- actul de identitate al solicitantului;
- declaratie pe proprie rdspundere (ziar local) - dovada publicitdlii;
- procurd special6 in cazul in care inregistrarea este solicitatii prin imputernicit.

(3) Documentele originale prev6zute la alin.(2) se restituie defindtorului, pe loc, dupl
confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie
odattl cu predarea duplicatului certificatului de inregistrare sau a pldcutelor cu numdr de
inregistrare.
Art.l7. Termenul in care se solulioneazd cercile pentru eliberarea unui certificat de
inregistrare nu poate fi mai mare de 30 de zile.

i ..i ,CAPITOLUL ry.
RADIEREA DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR iNNNCISTRATE

d

Art.18. Radierea vehiculelor se face de c6tre compartimentul de specialitate din cadrul
Prim6riei Municipiului Motru, la cererea proprietarului vehiculului inregistrat sau a
definitorului mandatat al acestuia, in urm6toarele cazuri:

a) acesta doregte retragerea din circulatie a vehiculului gi face dovada depozitirii acestuia
intr-un spaJiu adecvat, detinut in condiliile legii (declaralie pe proprie rlspundere);

b) face dovada dezmembr6rii vehiculului / declaratie pe proprie rispundere;
c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane, ln condiliile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a regedinlei sau a sediului de[in[torului, pe ruza de

competenj5 a altei autoritdli decdt cea care a efectuat inregistarea;
e) la scoaterea definitiv6 din Rom6nia a vehiculului respectiv;
f) in cazul furtului, defindtorul vehiculului este obligat sI solicite radierea acestuia in 30

zile de la data declarErii furtului.
Art.19. Este interzisl circula{ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden16.
Art.20. Se radiazi din oficiu in tennen de 30 de zile de la primirea Dispoziliei Primarului,
vehiculul abandonat sau f6rd sttipdn, declarat caatueprin dispozitie.
Art.zl. Radierea se comunicl in termen de 30 de zile de c6te autoritatea care a efectuat-o,
organului fiscal competent al autoritdlii administratiei publice locale.
Art.22. (1) Radierea vehiculelor se face pebazaurmltoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat in Anexa nr.3 din prezentul

Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau documentul care atest6
dobdndirea personalitdlii juridice, in original gi copie;
c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic, dupd,caz,in original gi copie;
d) certificatul de inregistrare al vehiculului, in original;
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e) plicuJele cu numErul de inregistrare;

0 certificat de atestare fisca16;
g) documentul care atestil dezrnembrarea
h) documentul care atestti scoaterea din

copie;
i) documentul care atesti furhil vehiculului (dup6 caz);
j) contractul de vdnzare cumpdrare a vehiculului; in original gi copie;
k) dispozi{ia de radiere din oficiu (dup[ caz).

(2) Documentele originale prevlzute la alin.(l) lit. b), c), g) qi j) se restituie detindtorului,
pe loc, dup[ confruntarea copiilor cu acestea.

Art.23. Radierea se face prin retagerea certificatului de inregistare gi a pl[cutei sau
plEcufelor cu numIrul de inregistrare, gi emiterea unui certificat de radiere, al clrui model este

prezentat in Anexa nr.5 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL V.
EVIDENTELE PRTVIND VEHICIiLELE iNREGISTRATE, NUMERELE DE

txnBctsrRARE ATRTBITITE/REZERvATE rRECUM $r A cERTIx'rcATELoR
DE iNREGISTRARE ELIBERATE DE PRIMARIA MUMCIPIULUI MOTRU

Art.24. (1) Evidenfa vehiculelor inregistate/radiate in municipiul Motnr se |ine intr-un
registru special destinat in acest scop, denumit ,,Registu de evidenJ5 a vehiculelor
inregistate/radiate", care se inregisteazdin registnrl de inrare-iegire .

(2) Registrul de evidentii a.vehictilelor inregist4te/radiate constituie un document oficial ln
care se inscriu:
- date privind proprietaruUutilizatorul vehiculului;
- date privind vehiculul;
- numlrul de lnregistrare atibuit vehiculului;
- date privind radierea din circulatie a vehiculului;
- semndtura proprietarului/utilizatorului vehiculului.

CAPITOLUL YI.
OBLIGATIILE DETINATORILOR DE VEHICULE

Art.25. Delindtorul de vehicul inregishat, persoana frzicd gi persoana juridicd cu
domiciliul, sediul sau regedinla in municipiul Motu , este obligat:

a) sI declare autoritilii emitente pierdere4 furtul sau distrugerea certificatului de

inregistrare, in cel mult 48 de ore de la constatare;
b) si solicite eliberarea unui nou document ln locul celui furat, pierdut sau distrus;
c) s6 depund imediat, la autoritatea emitent5, originalul certificatului de inregistrare

dac6, dupd oblinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia.

CAPITOLUL VII.
DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

Art.26, Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurat6 conform legii de
cdtre funcfionarii din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Primdriei
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Municipiului Motru, care:
-vor primi qi solutiona solicittuile

tuturor categoriilor de vehicule supuse
inregistrarea radierea din a

-vor elibera un nou certificat de lnregistrare ln
Primlria va achiziliona plScu{e cu numerele

nr.195 /2002.
Art.27. inregistrarea unui vehicul se anuleaz6 de

cazul in care aceasti operatiune s-a fEcut cu tncilcarea normelor legale referitoare la aceast6

operaliune.
Art28. Compartimentul de specialitate va asigura rezolvarea cu celeritate qi cu titlu

gratuit a solicitErilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea
detinitorilor de vehicule inregistrate gi cu privire la evidenla 1or, respectdnd prevederile
Regulamentului (UE) w.20161697 privind protectia persoanelor ftzice in ceea ce privegte
prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor date gi de

abrogare a Directivei9Sl46lCE (Regulamentul general privind protectia datelor) gi a Legii nr.
19012018 privind mdsuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 20161679 al
Parlamentului European qi al Consiliului dn 27 aprilie 2016 privind proteclia persoanelor

frzice in ceea ce priveqte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a

acestor date gi de abrogarea a Directivei 95l46lCE (Regulamentul general privind proteclia
datelor).

Art.29, Pentu aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile
O.U.G w.19512002 privind circulatia pe drumurile publice, republicat6, cu modificdrile gi

completirile ulterioare, H.G.nr.l39ll2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Ordonanlei de urgenti a Guvemulur w.19512002 privind circulalia pe drumurile publice,
republicati, cu modificlrile gi completirile ulterioare, iar aplicarea sanctiunilor se face de

cfltre polilistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Rom6niei, de cdtre
poliliqtii de frontierd. .r9 : i,

$ef Serviciu C. S.P.L.P.P.M. Intocmit,
Ing. Alupoai V Ref. Nico
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Anexa nr. 1 la Regulament

Vehiculele care se supun procedurii inregistirii sunt unnitoarele:
a) mopedele (categoria Lle gi L2e) gi cvadriciclurile ugoare (categoria L6e);
b) tractoarele agricole sau forestiere (categoria T gi C);
c) remorcile gi semiremorcile destinate a fi tactate de tractoarele agricole sau forestiere

(categoria R);
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S);

e) vehiculele destinate efectuirii de servicii ori lucr[ri, denumite magini autopropulsate;

0 vehiculele cu tracliune animal6

nSECBE
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posesor al C.I/B.I. seria _ nr._
ladata de CNP/CUI_
cu urmdtoarele date de identificare:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Anexa nr.2 la Regulament

CERERE PENTRU

Subsemnatul/Subscrisa
domiciliul/regedinta/ sediul in , str.

eliberat de cltre
solicit inregistrarea unui vehicul

Numdrul de identificarc al vehiculului (serie $asiu)
Categoria
Marca

(cmc)
Numirul de locuri
Culoarea
Seria c6rfii de tehnic
Anul

Anexez prezentei, in copie, urmltoarele documente:
. actul de identitate al solicitantului, ln cazul persoanelor frzice sau documentul care atest[

dobAndirea personalitSlii juridice, (copie);
. documentul care atesttl dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, dupl caz) w drept de

folosinfd asupra acestuia, in limba romdnd (factur5, contract de vAnzare, contract de leasing sau
inchiriere etc. - copie);

o cartea de identitate a vehiculului - la inregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau
forestiere, remorcilor agricUle*au forestiere (.o[i" gi originai;

o atestatul tehnic - la inregistrarea maqinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomd
"Registrul Auto Rom6n" (copie gi original)

. dovada efectuirii inspectiei tehnice periodice in termenul de valabilitate al acesteia- exceplie in
cazul maqinilor autopropulsate cu o vitez6 maximl constructiv6 care un depdgegte 25 km/h,
vehiculelor cu tracliune animal[; (copie gi original)

. certificat de atestare fisca16 a pldlii impozitelor qi taxelor locale cdtre bugetul local eliberat de
Serviciul lmpozite si Taxe Locale

. dovada asigurErii obligatorie RCA-exceptie vehiculele cu tractiune animal6;(copie)

. dovada asiguririi parcdrii vehiculului tntr-un spa{iu adecvat, detinut in conditiile legii/ declaratie
pe proprie r6spundere;

. dovada faptului cI vehiculul este radiat din circulalie, in cazul unei inregistrdri anterioare.

. dovada pl61ii taxei, CV talon gi pl6cule.

. procurd speciald tn form6 autenticI, in cazul in care solicitarea se face prin imputernicit.

ASECB
itt

Data, Semndtura,

OBLIGATIVITATEA

:

PENTRU

i t rlt

TipulA/arianta
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Anexa nr.3 Ia Regulament de $

CERERE PENTRU RADIEREA
OBLIGATIVITATEA

SubsemnatuUSubscrisa
cu domiciliul/reqedinta/sediul in str nr,
posesor al C.I/B.I. seria nr.
de

CNP/CUI solicit radierea vehiculului
sene $asru cu numdrul de inregistrare
din urmdtorul motiv:.

Anexez prezentei cereri urm6toarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor frz,ce sau documentul care atestd

dobdndirea personalitElii juridice, in copie;
b) certificatul de inregistrare al vehiculului,'in original;
c) plScutele cu numlrul de inregistare;
d) certificat de atestare fiscald;
e) copia c6rlii de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (dup6 caz);

0 copia documentului care atestii dezmembrarea / declaratie pe proprie rdspundere;
g) copia documentului care atestil scoaterea din Romdnia a vehiculului (dupi caz);
h) documentul care atestil furtul vehiculului (dup[ caz);
ii copia documentului caie a%stA transferul areptufui de proprietate (dup6 caz);
j) dispozilia de radiere din oficiu (dupi caz).

Da@ Semnitura

{.

(
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rrl.I

CARE EXISTA

eliberat de cdtre la data

STG TAB
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Anexa nr.4 Ia Regulament

Certifi cat de inregistrare Primlria Municipiului

.eo l
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4. Titularul certificatului de inregistrare, lmpreuntr cu adresa de

domiciliu/reqedinti/sediu

5 Num6rul de inregistrare
MOTRU

6. Data inregistr6rii

7 Num6rul de identificare al vehiculului( seria qasiului):

8. Categoria
vehiculului
Marca
Vehiculului
Tipul
vehiculului

9. Seria sau numdrul certificatului:

10. Masa totald
maxim autorizati:
Masa proprie:
Masa pe axe:

1l Num6rul de locuri

12. Cilindreea motorului 13. Culoare

14. Seria cdrfii de identitate l5 Anul fabrica{iei

16. Observalii

t7. Restriclii privind traseele qi intervalele orare
premise/interzise circulatiei
vehiculului:_

Eliberat de : Primlria Municipiului Motru
La data de:

PRIMAR

GJ
L.S.

9.Seria sau numdrul certificatului:

'1
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CERTIFICAT DE RADIERE

Categoria vehiculului
marca ti
numdr de identificare

_seria motor
_cmc, inregistrat cu numirul

e
rJ

cu domiciliul/sediul

fost radiat din evidentele noastre.

str.
ap. jude$

A

...G
H

SECR

Furat

Vehicnl declarat abandonat sau fErE stip6n prin dlspozl$a prlmarului

instriinat

tn

et. ap. judet

Schimbat

nr.

Export

Retrager€ definlUvi din

Dezmembrat

_detinEto

af
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Anexa nr. 6 la Regulament

Modelul gi caracteristicile plHculei de inregistrare

MOTRU GJ
000

a) R6ndul superior- denumirea tocalitafli - denumirea abreviatS a judelului

b) R6ndul inferior-grup de cifre de la 01 la 9999 carc indicl numdrul de ordine la
registrul de evidentd Fondul reflectorizant de culoare galbenE,iar literele qi cifrele,in
reliefde culoare neagr6.

Num6rul de inregistrare alvehiculelor se compune din denumirea localitijii qi

denumirea abreviatd a judefului,scrise cul[itere cu caractere latine majuscule,precum qi dintr-
un num5r de ordine, format din cifre arabe.

ECB


