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Anexa la HCL nr. 115 din 20.12.2005 
 
 
 

Articolul 6, litera i) din anexa la H.C.L. nr. 40/2001 
 
 

 i) circula�ia vehiculelor cu trac�iune animal� în perimetrul central, delimitat 
de urm�toarele str�zi: ROMAN MU�AT, NICOLAE TITULESCU, RAVOVEI, 
B-DUL REPUBLICII, BOGDAN DRAGO�, ANTON PANN, ION CREANG�, 
TINERETULUI, VERONICA MICLE, SMIRODAVA, ECATERINA 
TEODOROIU, MIHAI EMINESCU, GLORIEI, CUZA VOD�, LIBERT��II, 
OITUZ, DOBROGEANU GHEREA, DUMBRAVA RO�IE, MIHAIL 
KOG�LNICEANU, ETERNIT��II, 1 DECEMBRIE 1918. 

Traseele pe care se vor deplasa vehiculele cu trac�iune animal�,  ma�inile 
agricole sau forestiere �i ma�inile autopropulsate pentru lucr�ri sunt urm�torele: 

I Bariera Buh�ie�ti – �tefan cel Mare –  N. B�lcescu-Sucedava - Ograda 
pentru c�ru�e �i RETUR.  

II Bariera Buh�ie�ti - �tefan cel Mare - M. Viteazu - Islazului �i RETUR. 
III Islazului - M. Viteazu - �tefan cel Mare – N. B�lcescu – Sucedava - 

Ograda pentru c�ru�e �i RETUR. 
IV Islazului- Prim�verii- B-dul Republicii- I. Creang�- Pia�a E. Teodoroiu 

�i RETUR. 
În situa�ia în care punctele de lucru pentru anumite categorii de vehicule sus 

men�ionate sunt amplasate în afara traseelor din anex�, acestea se vor putea 
deplasa la aceste puncte dup� ce va fi anun�at organul emitent prin 
compartimentul transport public local.   

Num�rul de înregistrare va fi compus din denumirea localit��ii �i un num�r 
de ordine care se aplic� pe o pl�cu�� metalic� cu dimensiunile de (200x300) mm, 
având fondul alb reflectorizant �i înscrisul cu litere majuscule �i cifre arabe. 

Chenarul va fi de culoare neagr� cu l��imea de 10 mm, num�rul de 
înregistrare fiind încadrat de o parte �i de alta de 3 p�trate ro�ii reflectorizant-
fluorescente cu latura de 35 mm. 

Pl�cu�a cu num�rul de înregistrare va fi montat� la partea din spate a 
vehiculului pe o suprafa�� perpendicular� pe axa longitudinal� a vehiculului .   

Linia marginii inferioare trebuie s� fie paralel� cu solul iar distan�a minim� 
fa�� de acesta va fi de 250 mm iar maxim� de 1500 mm. 

Certificatul de înregistrare va avea dimensiunile urm�toare: L= 140 mm, l= 
100 mm, iar seria va începe de la 0001 pân� la 9999, având urm�torul model : 
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Înstr�inat c�tre ________________________________ 
                                                              (numele / denumirea noului de�in�tor) 

____________________________________________ 
 
la data de ____________________________________ 
 

Semn�tura, 
 
 
 
 
 
    * În cazul înstr�in�rii vehiculului, titularul este 
obligat s� men�ioneze în certificatul de înregistrare 
numele / denumirea noului de�in�tor �i data înstr�in�rii, 
dup� care s� semneze. 
    *  Persoana care a intrat în posesia vehiculului 
înregistrat pe numele fostului de�in�tor este obligat� s� 
solicite radierea vehiculului în termen de 30 de zile. 
    *  Titularul certificatului de înregistrare este obligat 
s� declare, organului local emitent, schimbarea 
domiciliului / sediului în termen de 30 de zile. 
    *  Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 
înregistrare trebuie declarat� organului local emitent, în 
termen de 48 de ore de la constatarea faptului.  

  
         ROMÂNIA 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI ROMAN 

 
Certificat de înregistrare 

 
 

0001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num�rul 
     de 
înregistrare 

Marca 
�i 
tipul 

Proprie 
Data 
înregistr�rii 

Masa 
(kg) 

MMA 

Num�rul 
de 
identificare 

Culoare 

De�in�tor 

Categoria 

 

Certificat eliberat de Consiliul 
Local al municipiului Roman 

la data de 
 

___________________ 

 


