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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 165 din 21.12.2007 

 
Privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 40/2001 privind 

Regulamentul de gospodărire comunală 
 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 
Examinând expunerea de motive nr. 70483 din 05.12.2007, întocmită de 

Compartimentul Transport Public Local şi înaintată de Primarul municipiului Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 38 din 21.12.2007 al Comisiei pentru administaţie publică 
locală şi sport, precum şi avizul pentru legalitate nr. 71331 din 21.12.2007 dat de către 
secretarul municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, ale H.G. nr. 1391/2006R, ale Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi 
reasigurările în România, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 19 din Legea nr. 215/2001R privind 
administraţia publică; 

În temeiul art. 45, pct. 1 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă modificarea articolului 6^1, alin. 1 al anexei la H.C.L. nr. 40/2001 
privind Regulamentul de gospodărire comunală, care va avea următorul conţinut : 

(1) Proprietarii de vehicule mai jos enumerate sau deţinătorii mandataţi ai acestora 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 C.T.P.L. a unei cereri însoţită de următoarele documente: 

- 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.); 
- cartea de identitate a vehiculului, împreună cu dovada efectuării inspecţiei tehnice 

periodice în termenul de valabilitate, numai pentru mopede; 
- copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia. 
 



 
 
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 ( excavatoare, macarale, 
stivuitoare, încărcătoare, screpere, gredere, încărcătoare pentru excavatoare, maşini de 
încărcat, buldozere, automacarale, compactoare, vibrocompactoare autopropulsate), şi 
vehiculele cu tracţiune animală. 

La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate 
scrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate 
utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. 

 

Art.2. Compartimentul Transport Public Local din cadrul Primăriei municipiului 
Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

Art.3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate 
 
 
        Preşedinte de şedinţă                       Contrasemnează 
          Consilier,                                 Secretar, 
    Gabriel Vasile LUNCANU                                          Jurist Gheorghe CARNARIU 
 
 
 


