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HOTARAREA

NR. 7/2007

privind inregistrarea vehiculelor prevazute la art. 41, alin. 1 din Regulementul
de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia
pe drumurile publice, modificat si completat prin Hotararea Guvernului
nr. 1690/2004
Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara ;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Densus, prin care se
propune inregistrarea vehiculelor prevazute la art. 41, alin. 1 din Regulamentul de
aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002, privind circulatia pe
drumurile publice, modificat si completat prin Hotararea Guvernului nr. 1690/2004;
Tinand cont ca prin Hotararea Consiliului local al comunei Densus nr.
3/2007, privind aprobarea bugetului local al comunei Densus, pentru anul 2007, la
capitolul 87.02 – alte actiuni economice au fost prevazute sumele necesare pentru
aceasta;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, a Hotararii Guvernului nr. 1391/2006,
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
195/2002, privind circulatia pe drumurile publice;
In baza prevederilor Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor, nr.
1454/2006 si a art. 23, alin. (3), din Ordinul Administratiei Publice, nr. 1501/2006,
privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarii autorizatiei de
circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor;
In temeiul art. 38, alin. 9 si art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr.
215/2001, modificata si completata cu Legea nr. 286/2006;
H O T A R A S T E:
Art. 1.- Masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau
forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si vehiculele pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii, ale caror proprietari au domiciliul stabil sau sediul in
comuna Densus, se inregistreaza la Consiliul local al comunei Densus.
Art. 2.- Traseele de circulatie a vehiculelor prezentate la art. 1 sunt toate
drumurile comunale si vicinale care apartin domeniului public al comunei Densus,
conform Hotararii Guvernului nr. 1352/2001, privind atestarea domeniului public al
judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Hunedoara, Anexa nr. 37 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
comunei Densus.

Art. 3.- Inregistrarea si radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face de catre
compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei comunei Densus, care tine evidenta
vehiculelor supuse inregistrarii.
Art. 4.- La data inregistrarii vehiculului, compartimentul impozite si taxe,
atribuie acestuia un numar de inregistrare si elibereaza un certificat de inregistrare. De
asemenea, dupa caz, se elibereaza si una sau doua placute cu numar de inregistrare.
Caracteristicele numarului de inregistrare, caracteristicele placutei
cu numarul de inregistrare, precum si continutul certificatului de inregistrare sunt
prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5.- Inregistrarea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza
urmatoarelor documente:
a. cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia pe propria
raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;
b. actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau
certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice,
in original si copie;
c. actul de proprietate al vehiculului, in original si copie;
d. dovada efectuarii inspectiei tehnice, potrivit legii (unde este cazul);
e. dovada de plata a taxei pentru vehiculele lente(dupa caz), a carui cuantum
este stabilit prin hotarare de consiliu;
f. dovada de plata a taxei de inregistrare;
g. dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare;
h. dovada de plata a contravalorii placutei cu numarul de inregistrare.
Art. 6.- Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se
elibereaza solicitantului sau delegatului acestuia.
Art. 7.- Radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza urmatoarelor
documente:
a. cererea solicitantului;
b. documente care atesta faptul ca a intervenit una din situatiile prevazute de
lege pentru radierea din circulatie a vehiculului;
c. actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau
certificatul de inmatriculare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice,
in original si copie;
d. actul de proprietate al vehiculului in original si copie;
e. certificatul de inregistrare in original.
Art. 8.- Taxa de inregistrare este de 30 lei.
Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 20 lei.
Contravaloarea unei placute cu numar de inregistrare este de 25 lei.
Pentru vehiculele cu tractiune animala, taxa de inregistrare este de 30
lei care cuprinde si contravaloarea placutei cu numar de inregistrare.
Vehiculele apartinand Primariei comunei Densus precum si a
institutiilor publice, societatilor comerciale si serviciile publice aflate in subordinea
Consiliului local al comunei Densus, sunt scutite de plata taxei de inregistrare.
Taxa de inregistrare, precum si contravaloarea placutei cu numarul de
inregistrare si a certificatului de inregistrare, vor fi reactualizate anual, la propunerea

compartimentului impozite si taxe, in functie de cresterea indicilor preturilor de consum,
prin dispozitia primarului.
Sumele incasate din plata taxei de inregistrare si din cea a
contravalorilor placutei cu numarul de inregistrare si a certificatelor de inregistrare se fac
venit la bugetul local al comunei Densus.
Art. 9.- Detinatorii de vehicule prevazute la art. 1, sunt obligati ca in termen
de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sa faca toate demersurile
necesare in vederea inregistrarii acestor vehicule.
Vehiculele dobandite de persoane fizice sau juridice vor fi
inregistrate de catre proprietarii acestora in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
Art. 10.- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor din prezenta
hotarare se face prin proces verbal incheiat de ofiterii si subofiterii de politie.
Art. 11.- Prezenta hotarare va produce efecte dupa obtinerea avizului
consultativ al Directiei Regim Permise Conducere si Inmatriculare Autovehicule din
cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.
Art. 12.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara, primarului comunei Densus, Politiei comunei Densus, compartimentului
contabilitate din cadrul Primariei comunei Densus, Ministerului Administratiei si
Internelor – Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare Autovehicule, in vederea
obtinerii avizului consultativ si se va afisa la sediul Primariei comunei Densus, prin grija
secretarului comunei Densus.

Densus, 12 februarie 2007

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ARDELEAN MARCEL

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 12 februarie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum: 9 voturi
„pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi „contra”.
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I.

CONTINUTUL CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE

FATA
-

numarul de inregistrare al vehiculului
data inregistrarii
proprietarul
adresa
categoria
marca
tipul
masa totala maxima autorizata
culoarea
numarul certificatului de inregistrare

VERSO
MENTIUNI
II.

CARACTERISTICILE
NUMARULUI
DE
INREGISTRARE SI CARACTERISTICELE PLACUTEI
CU NUMARUL DE INREGISTRARE

Numarul de inregistrare este compus din litere majuscule DENSUS si un
numar de ordine.
Numarul de inregistrare este scirs cu negru, in relief pe o placuta metalica
pe fond galben reflectorizant.
Caracterele literei si cifrelor vor fi cele stabilite prin standard de stat pentru
numerele de inmatriculare.
Placuta se fixeaza la partea din spate a vehiculului, sau dupa caz, in partea
din fata vehiculului.
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