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

 

 

i) circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în perimetrul central, delimitat  
de următoarele străzi: ROMAN MUŞAT, NICOLAE TITULESCU, RAHOVEI, B-DUL 
REPUBLICII, BOGDAN DRAGOŞ, ANTON PANN, ION CREANGĂ, TINERETULUI, 
VERONICA MICLE, SMIRODAVA, ECATERINA TEODOROIU, MIHAI EMINESCU, 
GLORIEI, CUZA-VODĂ, LIBERTĂŢII, OITUZ, DOBROGEANU GHEREA, 
DUMBRAVA ROŞIE, MIHAIL KOGĂLNICEANU, ETERNITĂŢII, 1 DECEMBRIE 
1918, cu excepţia porţiunilor cuprinse în cadrul traseelor de  mai jos. 

Traseele pe care se vor deplasa vehiculele cu tracţiune animală, maşinile 
agricole sau forestiere şi maşinile autopropulsate pentru lucrări sunt următoarele: 

I Staţia Petrom – comuna Cordun – str. Dumitru Mărtinaş – str. N. Bălcescu – 
str. Sucedava – Ograda pentru căruţe şi RETUR. 

II Staţia Petrom – comuna Cordun – str. Dumitru Mărtinaş – str. N. Bălcescu 
– str. Ştefan cel Mare – str. M. Viteazu – Islazului şi RETUR. 

III str. Islazului – str. M. Viteazu – str. Ştefan cel Mare – str. N. Bălcescu – 
str. Sucedava – Ograda pentru căruţe şi RETUR. 

IV str. Islazului – str. Primăverii – B-dul Republicii – str. I. Creangă – Piaţa 
E. Teodoroiu şi RETUR. 

În situaţia în care punctele de lucru pentru anumite categorii de vehicule sus 
menţionate sunt amplasate în afara traseelor din anexă, acestea se vor putea deplasa la 
aceste puncte după ce va fi anunţat organul emitent al certificatului de înregistrare prin 
compartimentul transport public local. 

Proprietarii vehiculelor mai jos menţionate care îşi au domiciliul, reşedinţa ori 
sediul pe raza administrativ-teritorială a municipiului Roman sunt obligaţi să ceară 
înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulaţie, prin depunerea la Compartimentul 
transport public local a unei cereri însoţită de: 

 -copie act de identitate sau certificat de înregistrare de la R.C. Neamţ; 
 -document de provenienţă legală (factură, act de donaţie, declaraţie pe 

propria răspundere, etc.) 
Vehiculele supuse înregistrării sunt: mopedele, tractoarele care nu se 

înmatriculează, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, 
agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, troleibuzele 
omologate, precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de 
construcţii, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi 
vehiculele cu tracţiune animală. 

La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de 
înregistrare, care trebuie să aibă: 

-fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de 
culoare neagră. 



Numărul de înregistrare se compune din denumirea localităţii şi denumirea 
abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un 
număr de ordine, format din cifre arabe. 

Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de 
înregistrare în locurile special destinate astfel: 

-la moped în partea din spate fără a obtura vizibilitatea sistemului de 
iluminare şi semnalizare; 
-la vehiculul cu tracţiune animală se amplasează în locuri unde se asigură 

permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stângă şi una la partea din spate; 
-la restul vehiculelor mai sus enumerate, în partea din faţă şi din spate. 
Proprietarii sau deţinătorii legali sunt obligaţi să solicite autorităţii care a 

efectuat înregistrarea, radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data: 
a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate,   

în vederea dezmembrării; 
                    b) scoaterii definitive din România a vehiculului; 
                    c) declarării furtului vehiculului; 
                    d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane. 

Împreună cu cererea de radiere se vor depune la autoritatea emitentă, 
certificatul de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înregistrare. 

Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, 
fără stăpân ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea 
dispoziţiei respective. 

Certificatul de înregistrare va avea dimensiunile următoare: L=200 mm, 
l=120mm, seria va fi „R” iar numărul va  începe de la 0001 până la 9999, suportul va fi 
din hârtie, cu elemente grafice anticopiere. 

Conţinutul acestuia va fi: România, certificat de înregistrare, autoritatea 
emitentă, titularul certificatului de înregistrare, împreună cu adresa de domiciliu/sediu, 
numărul de înregistrare, data înregistrării, numărul de identificare al vehiculului, categoria, 
marca şi tipul vehiculului, seria şi numărul documentului. 

În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de înregistrare, 
titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de 
document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. 

Titularii înregistrării unui vehicul sunt obligaţi să solicite eliberarea unui nou 
document în locul celui furat, pierdut sau distrus, anunţând autoritatea emitentă despre 
acestea în termen de 48 de ore de la constatare. Dacă ulterior obţinerii duplicatului 
certificatului de înregistrare reintră în posesia originalului, acesta va fi depus imediat la 
autoritatea emitentă. 

Certificatul de înregistrare, împreună cu plăcuţele cu numerele de înregistrare 
se vor elibera contracost, acesta fiind cel din factura fiscală eliberată de către furnizori. 

Amenzile contravenţionale pentru încălcarea prezentei hotărâri vor fi cele 
prevăzute de O.U.G.-ul nr. 195/2002 cu modificările ulterioare. 

Urmează modelul certificatului de înregistrare. 
 
                            
                     


