
ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA OTELEC
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind inregistrarea vechicolelor care circula ocazional pe drumurile publice, pentru
care nu exista obligativitatea inmatricularii

Consiliul local al comunei Otelec, judetul Timis;
Avand in vedere referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan cu privire

inregistrarea vechicolelor care circula ocazional pe drumurile publice , pentru care
nu exista obligativitatea inmatricularii avizul favorabil a comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile art.14 din Ordonanta de Urgenta nr.195/2002
privind circulatia pe drumurile publice si a art 21.si 22 din Anexa la Hotararea
Guvernului Romaniei nr.1361/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a
OUG nr. 195/2002 si a art.23 dim Ordinul Ministerului Internelor si reformei
Administrative nr.151/2006.

In temeiul art.36 alin.(2) lit.b a (alin 9) art 45 alin.(2), din Legea nr.215/2001
Legea administratiei publice locale modificata si republicata :

HOTARASTE:

Art.1. Mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de
constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun inmatricularii , precum
si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza de Primaria comunei Otelec ,
care tin si evidenta acestora.

Art.2. La data inregistrarii vehicolului se eliberaza un certificat de
inregistrare , doua placute cu numar unic de jnregistrare pentru masini si utilaje
autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care
nu se supun inmatricularii precum si vehiculele cu tractiune animala si o placuta
pentru mopede .

Confectionarea sau achizitionarea placutelor cu numar de inregistrare si
certificatelor de inregistrare si radiere cad in sarcina Primariei comunei Otelec, care
va stabili si contravaloarea acestora, in vederea recupararii cheltuielilor.

Art.3. Inregistrarea vehiculelor mentionate la art.1 se face pe baza
urmatoarelor documente:

-actul de proprietate in original si copie(factura , contract de vanzare
cumparare) ,in cazul vehiculelor cu tractiune animala in lipsa actului de proiprietate ,
detinatorul va da o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca vehiculul
face parte din patrimoniul propriu si este inregistrat in Registrul Agricol.

-cererea de inregistrare a vehiculului
-actul de identitate al solicitantului in cazul persoanei fizice sau certificatului de

inmatriculare de la registrul Comertului in cazul persoanelor juridice .
- act justificativ din care sa rezulte sarcina maxima autorizata , serie motor,

serie sasiu, culoare percum si numarul de ionventar daca e cazul.
- dovada de plata a contravalorii certificatelor de inregistrare , precum si a

placutelor cu numere de inregistrare.
-certificatul de atestare fiscala a platii impozitelor si taxelor prevazute de lege

catre bugetul local.
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Art .4. - Radierea vehiculelor mentionate se va face pe baza urmatoarelor
documente:

cererea de radiere a solicitantului,
act de identitete al solicitantului,
actul de proprietaqte al vehiculului,
certificatul de inregistrare insotit de placutele de inmatriculare.

La radiere se vor preda si placutele cu numarul de inregistrare , precum si
certificatul de inregistrare cu mentionarea persoanei fizice sau juridice spre care a
fost instrainat vehiculul , daca acesta a avut loc.

Radierea se va face la schimbarea proprietarului, la scoaterea din circulatie
a vehicului sau in cazul furtului vehiculului.

In termen de 30 de ziul;e de la data schimbarii proprietarului, vechiul proprietar
are obligatia de a radia vehiculul respectiv , iar noul proprietar are obligatia ca in
acelasi termen sa inregistreze vehiculul respectiv.

Art .5.- Nerespectarea prevederilor din prezenta hotarare se sanctioneaza cu
amenda contraventionala de la 300-500 lei pentru persoanele fizice si respectiv de
500-1000 lei pentru persoane juridice .

Art .6.- Contravaloarea cerificatelor de inmatriculare este de 20 lei pentru
carute iar 40 lei pentru restul vehiculelor, respectiv contravaloarea placutele de
inregistrare este de 50 lei pentru carute , 40 lei remorci , 30 lei mopede , 80 lei restul
utilajelor .

Art .7 .-Prezenta hotarare se comunica:

Institutiei Prefectului judetul Timis.
Primariei comunei Otelec.

Publica, prin afisare.

CONTRASEMNEAZA
Secretar

taiPi:,an os

Nr. Qj, I 2009

Da-ta : ~O. O~.2009

2


