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REFERAT DE APROBARE
În conformitate cu prevederile art.11 din O.U.G. nr.195/2002 privind

circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare: ,, (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora
sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a
le pune în circulaţie, conform prevederilor legale”.

Totodată, Ordinul Nr. 1501/2006 din 13 noiembrie 2006 privind
procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de
circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, la articolul 23 prevede că:
,, (1) Se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai

municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti numai tractoarele agricole
sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele,
mopedele şi cvadriciclurile uşoare aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul
(UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie
2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două
sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia
Autonomă "Registrul Auto Român" a emis cartea de identitate a vehiculului,
maşinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă "Registrul Auto
Român" a emis atestatul tehnic, precum şi tramvaiele şi vehiculele cu
tracţiune animală.
(2) Înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează

de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai
oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror
rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor
respective.
(3) Procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor la nivelul

primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului
Bucureşti se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al
Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor”.

Ținând cont de cele prezentate, propun Consiliului Local al Municipiului
Petroşani, aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea,
evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,
de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Petroșani și adoptarea
prezentului proiect de hotărâre în forma iniţiată.

Temeiul de drept îl constituie dispoziţiile art. 129, alin.1, alin.14,
art.139, alin.1, art.196, alin.1, lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările ulterioare.
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