ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pentru care nu există obligaţia
înmatriculării.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din 30.03.2007, având în
vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 30/20.02.2007, prezentată de primarul comunei,
domnul Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 29/20.02.2007;
¾ referatul nr. 38/22.02.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ O.U.G. nr. 195/ 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, actualizată;
¾ H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002
privind
circulaţia pe drumurile publice, actualizată;
¾ Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr.
45/23.02.2007;
¾ art. 36 alin. (6) litera “a” pct. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată;
¾ O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
de pe raza comunei Scînteia, judeţul Iaşi, pentru care nu există obligaţia înmatriculării, aşa
cum este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Aparatul propriu de specialitate al primarului va face publică această
hotărâre şi o va aduce la îndeplinire.
(2)Prezenta hotărîre a fost adoptată cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 ai
consiliului local Scînteia, judeţul Iaşi.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, compartimentului financiar-contabilitate
al primarului, o va aduce la cunoştinţa primarului, autorităţilor instituţiilor sau persoanelor
interesate şi o va afişa la sediul primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihăilă Nelu

Contrasemneaza,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr . 16
Din 30.03.2007
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 16/2007

REGULAMENT
pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
pentru care nu există obligaţia înmatriculării
CAPITOLUL I:

PRINCIPII GENERALE

Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrarii, evidenţa şi radierea
vehiculelor care nu se supun înmatricularii si anume:
-maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele
care nu îndeplinesc condiţiile pentru înmatriculare, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, care se
înregistrează de consiliul local şi care ţine evidenţa acestora.
Prin vehicul se înţelege sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent, ptr transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de
servicii sau lucrări.
Art.2. Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Scînteia, vehiculele pentru care nu există
obligaţia înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice
minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fişa tehnică a vehiculului completată de
solicitant pe propria răspundere.
Art.3. Deţinătorii de vehicule menţionate la art. 1, persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul
în comuna Scînteia, sunt obligaţi să le înregistreze înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite
radierea lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament.
Art.4. Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea plăcuţele cu numărul de
înregistrare.
Art.5. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa si radierea vehiculelor de pe raza comunei
Scînteia, care nu se supun înmatriculării este Primăria comunei Scînteia, prin Compartimentul din
cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.
Art.6. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi are sau îşi
stabileşte domiciliul sau reşedinţa în comuna Scînteia este obligată să le înregistreze în termen de 30 de
zile de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei proprietarului sau mandatarului acestuia în comuna
Scînteia.
Art.7. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a)
cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr.1, la prezentul Regulament;
b)
actul de proprietate al vehiculului;
c)
actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului;
d)
dovada plăţii taxei pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării eliberată de catre
Compartimentul financiar contabilitate din cadrul Primăriei comunei Scînteia;
e)
cartea de identitate a vehiculului (după caz);
f)
dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după caz);
g)
dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă (după caz);
h)
dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după
caz);
i)
fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere;.
j)
dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare, (chitanţă, ordin de plată);
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k)
dovada plăţii contravalorii plăcuţei cu numărul de înregistrare;
l)
avizul privind accesul şi circulaţia pe drumurile publice din comuna Scînteia, eliberat de
primarul comunei Scînteia;
Primaria comunei Scînteia, precum şi instituţiile publice, aflate în subordinea Consiliului Local al
comunei Scînteia sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule.
Art.8. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, model prezentat în
Anexa nr.2 din Regulament care se înmânează personal solicitantului sau mandatarului acestuia.
Art.9. La înregistrare, vehiculului i se atribuie un numar de înregistrare si după caz, una sau două
plăcuţe cu numărul de înregistrare.
Art.10. (1) Plăcuţa cu numărul de înregistrare, conform Anexei nr.3 din regulament, trebuie să aibă
fondul reflectorizant, de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră
(2) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea
abreviată a judeţului, scrise cu litere cu, caractere latine, majuscule, precum şi dintr-un număr de
ordine format din cifre arabe.
Art.11. În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul
de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou
certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această
modificare.
Art.12. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă
plăcuţa cu numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite în
avizul de traseu.
Art.13. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a) -cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr.1 din Regulament;
b) -actul de identitate;.
c) -dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii (după caz);
d)-declaraţie pe propria răspundere, că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care solicită
înregistrarea;
e)-dovada plăţii contravalorii certificatului şi plăcuţelor cu numărul de înregistrare, în sumă de 10 lei,
care va începe cu numărul 1;
Art.14. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Primăria comunei Scînteia, la cererea
proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri:
a)-proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a vehiculului şi face dovada
depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
b)-proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
c)-la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane , în condiţiile legii;
d)-la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei
autorităţi decât cea care a efectuat înregistrarea;
e)-la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
f)-în cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii
la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea proprietarului;
g)-vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii
instanţei de judecată, conform legii de către autoritatea care a efectuat înregistrarea;
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h)-este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă;
Art.15. Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege,
precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat
impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai mare de 1 an;
Art.16. Radierea se comunică în termen de 30 de zile, deţinătorului şi compartimentului financiar
contabilitate al Primăriei comunei Scînteia;
Art.17. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente:
a)-cererea solicitantului, conform Anexei nr. 3 la Regulament;
b)-actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare al
solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original şi în copie;
c)-actul de proprietate al vehiculului în original şi în copie;
d)-certificatul de înregistrare, în original.
Art.18. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu numărul de
înregistrare.
Art.19. (1) Proprietarul de vehicul, persoană fizică şi persoană juridică cu domiciliul, sediul sau
reşedinţa în comuna Scînteia, este obligat:
a)-să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel
mult 48 de ore de la constatare;
b)-să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial al României" publicarea pierderii, furtului sau
distrugerii certificatului de înregistrare;
c)-să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus;
d)-să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă, după
obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
e)-să doteze vehiculele după cum urmează:
1. vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări agricole şi
forestiere trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasă şi
avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă.
2.

în circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:

-instalaţie de frânare eficace;
-sistem de avertizare sonoră;
-instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a
mediului;
-lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent- reflectorizant de culoare
roşie în spate;
-lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
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-plăcuţa cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura
vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini,
dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.
3.

în circulaţia pe drumurile publice vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie echipat cu:

-două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, în faţă, iar în spate, cu două dispozitive
fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile
exterioare ale vehiculului.
-două plăcuţe cu numărul de înregistrare care se amplasează în locuri unde se asigură permanent
vizibilitatea acestora şi anume, una pe partea stângă şi una în partea din spate a vehiculului.
-atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care
reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în
plus, în partea laterală stângă, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de
nivelul roţilor.
-mijloacele de semnalizare precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă
trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale
vehiculului sau de încărcătura transportată.
-conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului trăgător
materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la
trafic.
(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au următoarele obligaţii:
a)-să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în cursă;
b)-să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire privind condiţiile de
circulaţie a acestora pe drumurile publice;
Art.20. Circulaţia în comuna Scînteia a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
se va face în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
Art.21. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulment constituie contravenţie şi se sancţionează
după cum urmează:
a)-cu amendă de la 50 – 100 lei pentru:
- nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel
mult 48 de ore de la constatare;
- nepublicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare în Monitorul Oficial al
României, în cel mult 48 de ore de la constatare.
-nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliberarii unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării
oricăror date la proprietar ori la vehicul.
Art.22. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoanele împuternicite
din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Scînteia comuna Scînteia,
nominalizate prin dispoziţie
Art.23.

Primăria comunei Scînteia va asigura rezolvarea cu celeritate şi cu titlu gratuit a solicitărilor
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din partea organelor abilitate cu privire la identitatea deţinătorilor de vehicule înregistrate şi cu privire
la evidenţa lor, respectând reglementările actelor normative în vigoare pentru protecţia persoanelor, cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Art.24. Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată conform legii prin:
a)-Aparatul propriu de specialitate al primarului comunei Scînteia care va primi şi soluţiona
solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu există obligaţia
înmatriculării;
b)-Compartimentul intern specializat al Primariei comunei Scînteia va achiziţiona plăcuţele cu
numerele de înregistrare, respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
c)-Primăria comunei Scînteia va asigura un spaţiu de depozitare pentru vehiculele radiate din circulaţie
şi abandonate pe domeniul public, vehiculele cu tracţiune animală, depistate circulând pe drumurile
publice pe care le este interzis accesul, confiscate de Poliţia comunei Scînteia, care se vor valorifica în
condiţiile legii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihăilă Nelu

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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