Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 162 din 27.08.2009

Regulament privind procedura înregistrării şi radierii vehiculelor
nesupuse înmatriculării
(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 Compartimentul Transport Public Local a unei
cereri vizată de către D.I.T.L., însoţită de următoarele documente:
- copie act de identitate sau certificat de înregistrare de la Registrul
Comerţului Neamţ în cazul persoanelor juridice;
-document de provenienţă legală (factură, act de donaţie, declaraţie pe
propria răspundere, etc.);
- pentru mopede noi fabricate, importate sau introduse în România din afara
Uniunii Europene, cartea de identitate a vehiculului eliberată de Registrul Auto
Român în original;
- pentru mopede noi, importate sau introduse în România din Uniunea
Europeană, originalul certificatului de conformitate CE, eliberat în baza unei
omologări comunitare CE de tip şi traducerea acestuia în limba română;
- pentru mopede utilizate care au fost înmatriculate/înregistrate ultima dată
într-un Stat membru al Uniunii Europene, certificatul de radiere, sau, certificatul de
înregistrare/înmatriculare în original şi traducerea în limba română, la care se
anexează o declaraţie pe propria răspundere că acesta nu a fost declarat furat în ţara
de provenienţă, împreună cu dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice în
termenul de valabilitate;
- pentru mopede utilizate care au fost înmatriculate/înregistrate ultima dată
într-un Stat nemembru al Uniunii Europene, cartea de identitate a vehiculului
eliberată de Registrul Auto Român în original;
- copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru
prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a
acesteia. Se exceptează vehiculele cu tracţiune animală;
- chitanţa în original reprezentând c/v numărului de înregistrare;
- pentru vehiculele mai jos enumerate, cu excepţia mopedelor şi vehiculelor
cu tracţiune animală, un document scris în limba română din care să rezulte
numărul de identificare (seria şasiului), marca şi tipul, masa proprie şi maximă
autorizată şi culoarea.
- pentru vehiculele mai jos enumerate, cu excepţia mopedelor şi vehiculelor
cu tracţiune animală, fotografii ale acestora.
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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, stivuitoare, încărcătoare,
autoscrepere, autogredere, 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.
(2) La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de
înregistrare, care trebuie sa aibă:
- fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de
culoare neagra.
Numărul de înregistrare se compune din denumirea localităţii si denumirea
abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintrun număr de ordine, format din cifre arabe.
Proprietarul sau deţinătorul mandatat al acestuia trebuie sa 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 menţionate, în partea din faţă şi din spate.
Certificatul de înregistrare va fi conform Anexei 1^1, având următoarele
dimensiuni: L=200 mm, l=120 mm, seria unică “R” iar numărul va începe de la
0001 până la 9999, suportul va fi din hârtie de culoare YE23 având 160 g/mp, cu
elemente grafice anticopiere.
Conţinutul acestuia va fi: România, certificat de înregistrare, autoritatea
emitentă, titularul (când este cazul şi deţinătorul mandatat) 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 sa 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 Daca ulterior obţinerii
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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 eliberată de către
furnizori.
(3) Proprietarii 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;
e) a fost depozitat într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii.
Certificatul de radiere va avea aceleaşi dimensiuni ca si cel de înregistrare,
suportul va fi din hârtie de culoare albă de 80 g/mp, fără elemente grafice
anticopiere, modelul acestuia fiind conform Anexei 1^2.
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