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ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILIUL LOCAL GANESTI

Primar,
Balog Elem6r

PROIECT 4

Contrasemneazi secretar.

HOTARAREANR. /28.02.2013

privind aprobarea Regulamentului de inregistrare
a vehiculelor lente pe raza comunei Ginegti

consiliul Local Ginegti, jud. Mureq, intrunit in gedinta ordinard de lucru din data de
28.02.2013;

Avdnd in vedere proiectul de hotdrare iniliat de conducerea primdriei locale;

linAnd cont de: - referatul intocmit de compartimentul de Contabilitate, impozrte qi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gdnegti, prin care se propune
adoptarea la nivel local al unui regulament propriu privind metodologia de inregistrarea
vehiculelor lente la nivelul comunei Gdnegti, judeful Mureq.

- prevederile legii nr. 203/2012 pentru modificarea gi completarea
OUG nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publioe;

in temeiul art. 36 qi 45 din Legea nr.21512001, privind administralia publicd locald,
republicatd cu modific6rile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l.-se aprobi Regulamentul de inregistrare a vehiculelor lente pe raza comunei
Gdnegti, conform anexelor care fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2- Cu ducerea la indeplinire fi respectarea prevederilor prezentei hotdrdri se
incredin{eazd conducerea primdriei locale.

an
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PRIMĂRIA COMUNEI GĂNEŞTI       
 
 
 

REGULAMENT 
  

Privind înregistrarea şi radierea vehiculelor supuse înregistrării 
 
 
                                                                  
CAP.1 PRINCIPII GENERALE 
 
Art.1. Prin prezentul regulament se reglementează procedura de înregistrare, evidenta şi 
radierea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, ai cărui proprietari 
au domiciliul, resedinŃa sau sediul în comuna Găneşti, judeŃul Mureş. 
Art.2. În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au 
următorul înŃeles: 
1. moped- vehicul cu două, trei roŃi, a cărei viteză maximă prin 
construcŃie nu depăşeşte 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu 
aprindere prin scânteie, cu capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm³ sau cu un alt motor 
cu ardere internă, ori, după caz, electric, a cărei putere nominală este de cel mult 4 kw, iar 
masa proprie nu depăşeşte 350 kg. 
2. vehicul- sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 
autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane şi/ sau bunuri ori 
pentru efectuarea de servicii sau lucrări. 
Art.3. Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele pentru care nu există obligaŃia 
înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcŃionare şi să îndeplinească condiŃiile 
tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fisa tehnică a vehiculului 
completată de solicitant pe propria răspundere. 
Art.4. DeŃinătorii de vehicule menŃionate la art.1, persoane fizice şi juridice, sunt obligaŃi 
să le înregistreze înainte de a le pune în circulaŃie si să solicite radierea lor din evidenŃă, 
potrivit prezentului Regulament. 
Art.5.DeŃinătorii de vehicule înregistrate au obligaŃia să monteze pe acestea, 
 plăcuŃe cu numărul de înregistrare.  
Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole, 
forestiere, maşini autopropulsate sau mopede, conducătorii acestora trebuie să poarte 
permisele de conducere adecvat categoriei vehiculului respectiv. 
 
 
CAP.II VEHICULE 
 

Înregistrarea mopedelor, maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau 
lucrări, maşinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării. 



Art.6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenŃa si radierea vehiculelor care nu 
se supun înmatriculării, este Primaria comunei Găneşti. 
 Art.7. Persoana fizică sau juridică care deŃine vehicule înregistrate în alte 
localităŃi şi are sau îşi stabileşte domiciliul în comuna Găneşti au obligaŃia să le 
înregistreze în termen de 30 zile de la data stabilirii domiciliului. 
Art.8. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 
  
Acte necesare înregistrării mopedelor: 
 
a). cererea solicitantului; 
b). actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice; certificatul de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice în original şi copie,(delegaŃie în cazul persoanelor 
juridice). 
c) actul de provenienŃă al vehiculului (factura sau contract de vânzare-cumpărare); 
d) carte de identitate a mopedelor; 
e) fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere e).dovada plăŃii 
taxei pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării 
eliberată de către Serviciul Impozite si Taxe locale din cadrul Primăriei 
comunei Găneşti 
f) dovada plăŃii contravalorii plăcuŃei sau plăcuŃelor cu numărul de înregistare; 
g) dovada faptului că mopedul (în cazul celor folosite) este radiat din circulaŃie. 
 
Acte necesare înregistrării vehiculelor 
 
a) Cererea solicitantului 
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice; certificatul de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice în original şi copie, (delegaŃie în cazul 
persoanelor juridice), în cazul reprezentării. 
c) actul de provenienŃă al vehiculului (factura, contract de vânzare-cumpărare, chitanŃă, 
proces verbal la adjudecare) 
d) carte de identitate a vehiculului sau în lipsa acestuia declaraŃie pe propria răspundere în 
faŃa notarului public. 
e) fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere 
f) declaraŃia pe propria raspundere privind datele tehnice ale vehiculelor: categoria, tipul, 
marca,  numar de identificare, seria motor, cap. cilindrică, total max. autorizat, putere KW, 
culoare, an fabricaŃie. 
g) dovada plăŃii taxei pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării eliberată de către 
Serviciul Impozite si Taxe locale din cadrul Primăriei comunei Găneşti. 
h) dovada plăŃii contravalorii plăcuŃei sau plăcuŃelor cu numărul de înregistare; 
i) dovada faptului că vehiculul este radiat din circulaŃie sau din evidenŃele altor autorităŃi. 

Primăria Găneşti este  scutit de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule. 
Art.9. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, care se 
înmânează personal solicitantului sau mandatarului acestuia. 
Art.10. La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare. 
Art.11 a) PlăcuŃele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul de culoare galbenă, 
iar literele si cifrele în relief, de culoare neagră; 



b) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităŃii şi 
denumirea abreviată a judeŃului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscule, precum si 
dintr-un număr de ordine format din cifre arabe. 
Art.12. În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori 
la vehicul, înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este 
obligat să solicite autorităŃii emitente eliberarea unui nou certificat de 
înregistrare, în termen de cel mult 30 zile de la data la care a survenit această 
modificare. Această obligaŃie revine şi vânzătorului de vehicul de a preda plăcuŃele cu 
număr de înregistrare împreună cu certificatul de înregistrare oragnului emitent. 
Art.13. Se interzice circulaŃia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu 
poartă plăcuŃa sau plăcuŃele cu numărul de înregistrare. 
 
 
ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CU TRACłIUNE ANIMALĂ 
 
Art.14. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 
a) cererea solicitantului 
b) paşaportul calului 
c) actul de identitate; 
d) declaraŃie pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care 
solicită înregistrarea; 
e) dovada plăŃii contravalorii plăcuŃelor cu numărul de înregistrare 
 
CAP.III  
RADIEREA DIN CIRCULAłIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 
ÎNMATRICULĂRII 
 
Art.15. Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face de către Primăria comunei Găneşti, 
la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri: 
a) proprietarul sau mandatarul acestuia solicită retragerea din circulaŃie a vehiculului  
b) la trecerea vehiculului în proprietatea altui deŃinător; 
c) la schimbarea domiciliului, a reşedinŃei sau a sediului proprietarului, pe raza de 
competenŃă a altei autorităŃi decât cea care a efectuat înregistrarea; 
d) în cazul furtului dovedit, radierea din circulaŃie se efectuează după expirarea unui 
termen de 30 zile de la data înregistrării plângerii la autoritatea care a efectuat 
înregistrarea, la solicitarea proprietarului; 
e) este interzisă circulaŃia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenŃă şi 
neînregistrate. 
Art.16.Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiŃiile 
prevăzute de lege, precum si vehiculul care a aparŃinut unei persoane juridice 
desfiinŃate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport 
pe o perioadă mai mare de 1 an. 
Art.18.Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face pe baza următoarelor documente: 
a) cererea justificată a solicitantului. 
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de 
înregistrare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original şi în copie; 
c) certificatul de înregistrare, în original 



d) plăcuŃele cu număr de înregistrare 
Art.19. Radierea se face prin retragerea şi anularea certificatului de înregistrare şi 
returnarea plăcuŃei sau plăcuŃelor cu numărul de înregistrare, precum şi radierea din 
evidenŃă a acestora. 
 
CAP.IV. OBLIGAłIILE DEłINĂTORILOR DE VEHICULE 
 
Art.20. 
(1)Proprietarul de vehicul, persoană fizică si persoană juridică cu domiciliul, sediul sau 
reşedinŃa în comuna Găneşti, este obligat: 
a). să declare autorităŃii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă 
după obŃinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări 
agricole şi forestiere trebuie să fie dotate, prin construcŃie, cu instalaŃii de iluminare, 
semnalizare luminoasă si avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiŃiilor 
tehnice stabilite de autoritatea competentă. 
e) în circulaŃia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu: 
-instalaŃie de frânare eficace; 
-sistem de avertizare sonoră; 
-instalaŃie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele 
de poluare fonică si de protecŃie a mediului; 
-lumină de culoare albă în faŃă, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de 
culoare rosie în spate; 
-lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcŃiei de mers, în faŃă şi 
spate; 
-plăcuŃa cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a 
obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare. Se interzice montarea la moped 
a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de 
avertizare decât cele omologate.  
f) în circulaŃia pe drumurile publice vehiculul cu tracŃiune animală trebuie să 
îndeplinească următoarele condiŃii: -două dispozitive fluorescent –reflectorizante de 
culoare albă, în faŃă, iar în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare 
rosie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului; -două 
plăcuŃe cu numărul de înregistrare care se amplasează în locuri unde se asigură permanent 
vizibilitatea acestora si anume, una pe partea stîngă si una în partea din spate a vehiculului; 
-atunci cînd plouă torenŃial, ninge abundent sau este ceaŃă densă ori în alte condiŃii 
meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si în timpul nopŃii, vehiculul cu tracŃiune 
animală trebuie să fie dotat obligatoriu, în partea laterală stânga, cu cel puŃin o lumină de 
culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roŃilor; 
-mijloacele de semnalizare precum si dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau 
galbenă trebuie menŃinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de 
elemente constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată; 



-conducătorul vehiculului cu tracŃiune animală, trebuie să aplice pe harnaşamentul 
animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinŃă de 
către ceilalŃi participanŃi la trafic. 
Art.21. CirculaŃia în comuna Găneşti a vehiculelor pentru care nu există 
obligativitatea înmatriculării se va face în conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament. 
 
Art.22. Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această 
operaŃiune, s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
 
Art.23. Toate mopedele şi vehiculele înregistrate pe raza comunei Găneşti, sunt obligate să 
respecte prevederile Legii nr. 203/2012 pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 
privind circulaŃia pe drumurile publice din România, în caz contrar fiindu-le aplicabile 
sancŃiunile şi pedepsele prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr.1 la Regulament 
 
• Vehiculele care se supun procedurii înregistrării, sunt următoarele: 
a) mopedele; b) tractoarele, cu excepŃia celor care îndeplinesc condiŃiile legale pentru a 
fi înmatriculate la autoritatea competentă; 
c)utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere; 
d)masinile autopropulsate pentru lucrãri, cu roÑi, care pãstreazã caracteristicile de bazã 
ale unui tractor, având cel puÑin douã axe si o vitezã maximã constructivã mai mare sau 
egalã cu 6 km/h si masinile pentru lucrãri, altele decâtcele autopropulsate:  
1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu); 
3. autogreder sau autogreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsant; 
6. excavator cu racleŃi pentru săpat sanŃuri; 
7. excavator cu rotor pentru săpat sanŃuri; 
8. excavator pe pneuri; 
9. buldoexcavator; 
10.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
11.freză rutieră; 
12.încărcător cu o cupă pe pneuri; 
13.instalaŃie autopropulsată de sortare-concasare; 
14.macara cu greifer; 
15.macara mobilă pe pneuri; 
16.macara turn autopropulsată; 
17. masină autoproplsată pentru oricare dintre următoarele: 
-lucrări terasamente; 
-construcŃia si întreŃinerea drumurilor; 
-decopertarea îmbrăcăminŃii asfaltice la drumuri; 
-finisarea drumurilor; 
-forat; 
-turnarea asfaltului; 
-înlăturarea zăpezii; 
-masină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp; 
18.sasiu autoproplsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
19.tractor pe pneuri; 
20.troliu autopropulsat; 
21.utilaj multifuncŃional pentru întreŃinerea drumurilor; 
Regulament pentru înregistrarea, evidenŃa si radierea vehiculelor de pe raza 
municipiului Slobozia, care ne se supun înmatric 
22.masină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor cu apă; 
23.masină pentru măcinat si compactat deseuri; 
24. masină pentru marcarea drumurilor; 
25.masină pentru tăiat si compactat deseuri; 
f)vehiculele cu tracŃiune animală; 
g)orice alte autovehicule destinate circulaŃiei pe drumurile publice care nu se supun 
înmatriculării.




