ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 162 din 27.08.2009
Privind aprobarea Regulamentului privind procedura înregistrării
şi radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 13734 din 20.08.2009 întocmită şi
înaintată de către primarul municipiului Roman – prof. Laurenţiu Dan Leoreanu;
Examinând raportul de specialitate nr. 13735 din 20.08.2009 întocmit şi
înaintat de către Compartimentul Transport Public Local ;
Văzând avizul favorabil nr. 41 din 27.08.2009 al Comisiei pentru
administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 182 din 27.08.2009 al
Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14089 din 27.08.2009 dat
de către secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile O.U.G. 195/2002R cu modificări şi
completări, ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G. nr. 195/2002, ale Legii nr. 136/1995R privind asigurările şi reasigurările în
România cu modificări şi completări, ale Ordinului nr. 1501/2006 privind
procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor, ale Ordinului nr. 2132/2005 pentru
aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de
identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, ale Ordinului nr.
2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării
vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei
rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin
inspecţia tehnică periodică, ale Ordinului nr. 1454/2006 privind forma,
dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare,
precum şi ale art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a” pct. 19 din Legea nr.
215/2001R privind administraţia publică locală cu modificări şi completări;
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În temeiul art. 45, pct. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. “b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura înregistrării şi radierii
vehiculelor nesupuse înmatriculării conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modelul certificatului de înregistrare conform Anexei 1^1
la prezentul regulament.
Art. 3. Se aprobă modelul certificatului de radiere conform anexei Anexei
1^2 la prezentul regulament.
Art. 4. Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează cu
amenda conform O.U.G. nr. 195/2002 cu modificările ulterioare, privind circulaţia
pe drumurile publice.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Sorin Dumitru CAZAN

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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