ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CARAŞOVA
HOTĂRÂRE
privind înregistrarea vehiculelor nesupuse înmatriculării
Consiliul Local al comunei Caraşova întrunit în şedinţa ordinară de lucru ;
Având in vedere expunerea de motive si raportul de specialitate din cadrul
compartimentului de resort ,precum şi avizul comisiilor de specialitate ale
Consiliului local ;
Ţinând
cont
de
adresa
Postului
de
Poliţie
Caraşova,nr.200737/23.02.2007 ;
Văzând prevederile art. 14 al Ordonanţei de Urgentă a Guvernului
României nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice ,republicată
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr. 195/2002 ;
In temeiul art. 36, alin. 9 , art. 45 şi art.115 alin.1 lit b) ale Legii nr.
215/2001, privind administraţia publică locală,republicată
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.
–
Se
aprobă
inregistrarea
vehiculelor
nesupuse
înmatriculării,conform Regulamentului , prezentat în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
viceprimarul comunei Caraşova
Art. 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit
prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
la:
- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin
- Primarul comunei Caraşova
- Postul de Poliţie Caraşova
- Registrul Auto Român
- Compartimentele de resort
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PAUŢA MIHAI
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ANEXĂ la H.C.L.
nr. 5/28.02.2007
REGULAMENT
de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării
Art. 1. Detinătorii de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sunt obligaţi sa
le înregistreze dupa caz la Consiliul local înainte de a le pune în circulaţie si să solicite
radierea lor din evidenţă potrivit prezentului regulament.
Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea placuţele
cu numerele de înregistrare sau să înscrie aceste numere pe vehicule, la loc vizibil.
Art. 2. Sunt supuse înregistrării urmatoarele vehicule :
- maşini autopropulsate pentru lucrări
- maşini agricole sau forestiere
- vehicule cu tracţiune animală
- alte vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării
Art. 3. Omologarea pentru circulaţie atestă că vehiculele corespund normelor
tehnice de securitate a traficului si de protectia mediului înconjurator prevazute de lege
precum si destinaţia lor.
Art. 4. Autoritatea competentă pentru înregistrarea si radierea acestor categorii
de vehicule este Consiliul Local al comunei Caraşova.
Art. 5. Vehiculele se înregistrează permanent la autoritatea competentă, în raza
căruia proprietarul îşi are domiciliul sau sediul.
Art. 6. La înregistrarea vehiculului i se atribuie plăcuţe sau se înscrie pe vehicul ,
un număr unic de înregistrare compus din denumirea localităţii CARAŞOVA şi un număr
de ordine începând cu 0001 conform anexei 1 la prezentul regulament. La data
înregistrării se eliberează si placuţele cu numărul atribuit (sau se execută înscrierea pe
vehicul).
Art. 7. Funcţie de tipul de vehicul se poate monta sau înscrie una sau două
plăcuţe respectiv unul sau două înscrisuri. Acestea vor fi prevăzute cu marcaje pentru a
nu putea fi contrafăcute.
Art. 8. a. Înregistrarea vehiculelor se face pe baza următoarelor documente:
- cererea solicitantului ;
- declaraţie pe proprie răspundere cu privire la modul de intrare in
proprietate a respectivului vehicul (doar unde este cazul)
- Fisa de înregistrare cu vizele care atestă plata impozitului pentru vehiculul
respectiv (original si copie)
- actul de proprietate al vehiculului (original si copie)
- actul de identitate al solicitantului (original si copie) sau dupa caz
- dovada de efectuare a inspecţiei tehnice periodice ;
- dovada de plată a taxei de înregistrare , în valoare de 20 lei pentru
vehicule cu tracţiune animală , 40 lei pentu maşini autopropulsate pentru
lucrări şi 15 lei pentru celelalte categorii ;
- dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare , în valoare
de 20 lei ;
- dovada de plată a contravalorii placuţelor cu număr deînregistrare sau a
înscrisului
- dovada de identificare a autovehiculului eliberată de R.A.R., unde este
cazul ;
b. Documentele originale prevăzute la aliniatul 1 se restituie pe loc. Acestea se
depun într-un dosar plic, la Biroul Impozite şi taxe din cadrul Primăriei Caraşova.

Art. 9. Pentru fiecare vehicul se eliberează un certificat de înregistrare. Forma
si conţinutul acestuia sunt prevăzute in anexa 2 la prezentul regulament.
Art. 10. In cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar sau la vehicul
înscrise in conformitate cu înregistrarea titularului, acesta este obligat să solicite
autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document in termen de cel mult 30 zile
de la data la care a survenit această modificare.
Art. 11. Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din
evidenţă in termen de 30 zile in urmatoarele cazuri :
a)
la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane fizice sau
juridice ;
b)
la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenţă a altei
unităţi administrativ-teritoriale decât aceea unde vehiculul este
înregistrat ;
c)
când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a
circula pe drumul public si dacă face dovada ca acesta este
dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
In cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează dupa 90 zile de la data
înregistrarii plângerii la solicitarea proprietarului.
Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază in
baza ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată.
Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreste să-l
păstreze in circulaţie cu conditia depozitării lui in alte spaţii decât cele aparţinând
domeniului public.
Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân in condiţiile prevăzute
de lege precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiinţate si pentru
care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă
mai mare de 3 ani.
Radierea se comunică in termen de 30 zile de către autoritatea care a efectuat-o,
administraţiei financiare competente.
Art. 12. Radierea se face pe baza depunerii certificatului şi plăcuţelor cu număr
de înregistrare sau o nouă înscriere pe vehicule, după caz, a fişei de înregistrare cu viza
administraţiei financiare competente (dupa caz), precum şi a documentelor care atestă
faptul că a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 10 aliniatul 1-5.
Art. 13. Actele necesare pentru înregistrare respectiv radierea acestor categorii
de vehicule, se vor depune la Primăria comunei Caraşova –conform art.7 , care va
soluţiona operativ aceste solicitări, prin serviciul de specialitate, eliberându-se in acest
sens un certificat de înregistrare respectiv de radiere, conform modelelor prezentate în
anexele nr. 2 şi 3 la prezentul regulament.
Serviciul pentru probleme de gospodărie comunală si mediu va întocmi pentru
fiecare vehicul (sau vehicule aparţinând unui agent economic) ce urmează a fi înregistrat
(e) un dosar şi se va ţine un registru pentru evidenţa certificatelor de înregistrare si a
numerelor atribuite.
Art. 14. Pentru a circula pe drumurile publice vehiculul cu tracţiune animală
trebuie sa fie înregistrat.
Acesta nu poate fi condus pe autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi pe
drumurile la începutul cărora există indicatoare care le interzic accesul.
Art. 15. Vehiculul care prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate
depaşeşte masa şi/sau gabaritul prevăzut de normele legale poate circula pe drumul
public numai in baza autorizaţiei speciale emisă de administratorul acestuia.

Art. 16. Se interzice circulaţia pe drumul public a vehiculelor neînregistrate ori
care nu poartă număr de înregistrare precum si circulaţia acestora pe alte trasee decat
cele stabilite de lege.
Art. 17. Este interzisă circulaţia pe drumul public cu alte numere de înregistrare
decât cele eliberate de autoritatea competentă sau cu ele deteriorate, precum şi a
vehiculelor radiate din evidenţă.
Art. 18. Se interzice remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor,
a vehiculelor care în mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.
Art. 19. Prezentul regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2 / 2001,
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi cu extrasul din Regulamentul de
aplicare a O.U.G. 195 / 2002 privind punctele de penalizare.
Art. 20. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către
personalul împuternicit de consiliul local şi organele de poliţie.

