ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HOGHILAG

H O T A R A R E A NR.38/2007
==================================
Privind inregistrarea vehiculelor care nu necesita inmatricularea
Consiliul local al com.Hoghilag, jud.Sibiu intrunit in sedinta ordinara in data de
26.09.2007
Analizand proiectul de hotarare privind inregistrarea vehiculelor care nu necesita
inmatricularea, proiect din initiative primarului comunei Hoghilag, jud.Sibiu
Văzând prevederile O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată, ale HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr. 195/2002, ale Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2002 şi ale Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate intocmit le proiectul de
hotarare
În temeiul prevederilor art. 36(2), lit. d) , ale art. 45 alin (1) şi ale art. 115 alin (1)
lit. b) si art.117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,
H O T A R A S T E:
Art.1:- Înregistrarea vehiculelor care nu necesită înmatriculare conform OUG nr.
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se va face de către Consiliul local, în
baza următoarelor acte :
•

cerere din partea solicitantului;

•

act de identitate în cazul persoanelor fizice sau certificat de inmatriculare la
Registrul comertului in cazul persoanelor juridice;

•

act de provenienţă, care poate fi : act notarial de vânzare/cumpărare, factură sau
declaraţie notarială pe propia răspundere cu privire la provenienţa vehiculului;

•

taxa de înregistrare;

•

dovadă de plată a contravalorii plăcuţelor şi a certificatului de inregistrare;

Evidenţa certificatelor de înregistrare se va ţine într-un registru special.
Art.2:- Stabileşte cuantumul taxei de înregistrare la 35 lei pentru vehiculele cu
tracţiune animală, 50 lei pentru mopede şi 50 lei pentru celelalte vehicule.
Art.3:- Certificatul de înregistrare va avea următorul conţinut :

•

România

•

Consiliul Local Hoghilag

•

Certificat de identificare

•

Numarul certificatului

•

Numărul de înregistrare

•

Data inregistrarii

•

Detinatorul

•

Adresa

•

Categoria

•

Marca

•

Culoare

•

Anul fabricatiei

•

Motor -Tipul; sursa de energie;cilindri…cmc

•

Observatii

Art.4:- În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de înregistrare,
propietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat.
Pentru aceasta se va plati taxa de înregistrare şi se va anunţa faptul la mica publicitate
într-un ziar local.
Art.5:- În cazul schimbării numelui sau a denumirii propietarului se va solicita eliberarea
unui nou certificat achitandu-se taxa de înregistrare.
Art.6:- În cazul radierii vehiculului în condiţiile art. 17 din OUG nr. 63/2006 se percepe
o taxa de radiere în cuantum de 10 lei.Radierea se face în baza cererii proprietarului sau a
mandatarului cu depunerea certificatului şi a plăcuţelor de înregistrare.
Art.7:- Nerespectarea dispoziţiilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se
sancţionează conform HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
OU nr. 195/2002.
Art.8:-Prezenta hotarare va intra in vigoare dupa obtinetra avizului din partea Directiei
regim premise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerul
Internelor si Reformei Administrative.
Adoptata in Hoghilag la data de
23.10.2007
PRESEDINTE DE SEDINTA
VIOREL STOICA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
DANIELA IUSAN

