România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local

HOTĂRÂREA nr. 48
din 26 iunie 2007

Privind înregistrarea vehiculelor, altele decât cele supuse înmatriculării, care circulă pe
drumurile publice .
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere faptul că pe raza comunei Nădrag circulă un număr apreciabil de mopede,
tractoare care nu se supun înmatricularii, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de
construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor şi vehicule cu
tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul sau reşedinţa în comuna Nădrag ;
Luând în considerare referatul nr. 1521/26.06.2007
Având în vedere prevederile art.12 şi art. 14 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice actualizată prin Legea nr. 49/2006 republicată ; având în vedere HG nr. 1391/2006
privind regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 ; având în vedere prevederile capitolului V din
Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura de înmatriculare,înregistrare radiere şi eliberare a autorizaţiei
de circulaţie provizorie sau pentru probe a autovehiculelor ; având în vedere Ordinul nr. 1454/2006
privind forma , dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi a celui de înregistrare .
În temeiul prevederilor art.36 al.9 din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia
publică locală;
În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia publică
locală ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Mopedele, tractoarele care nu se supun înmatricularii, maşinile şi utilajele
autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile
de bază ale unui tractor şi vehicule cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul sau
reşedinţa în comuna Nădrag , se înregistrează la Consiliul Local al comunei Nădrag .
Art.2 La data înregistrării vehiculului , Primăria comunei Nădrag emite un număr de
înregistrare , plăcuţe cu acest număr de înregistrare şi eliberează un certificat de înregistrare .
Caracteristicile şi modelul plăcuţelor cu numărul de de înregistrare precum şi conţinutul
certificatului de înregistrare sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.3 Înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza următoarelor documente :
a) cererea solicitantului.
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, în cazul persoanelor
fizice sau certificatul de înmatriculare ,în original şi în copie, în cazul persoanelor juridice.
c) actul de proprietate al vehiculului , în original şi în copie , sau declaraţie pe proprie
răspundere de deţinere a vehiculului, în original .
d) dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii , excepţie făcând vehiculele cu
tracţiune animală.
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare precum şi a plăcuţelor cu
numărul de înregistrare .

Art. 5 Radierea înregistrării vehiculelor prevăzute la art. 1 se face, la schimbarea
proprietarului sau la retragerea din circulaţie a vehiculului, în termen de 30 de zile de la producerea
evenimentului. Radierea se face în baza următoarelor documente :
a) cererea solicitantului.
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, în cazul persoanelor
fizice sau certificatul de înmatriculare ,în original şi în copie, în cazul persoanelor juridice.
c) cetrificatul de înregistrare al vehiculului în original
La radiere solicitantul va preda plăcuţele cu numărul de înregistrare .
Nerespectarea prevederilor prezentului articol se sancţionează cu amendă de la 50 la
100 lei.
Art. 6 Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 15 lei.Contravaloarea plăcuţelor cu
numărul de înregistrare se va stabili prin dispoziţie a Primarului comunei Nădrag în funcţie de
preţul de achiziţie al lor.
Preţurile prevăzute la art. 6 se vor actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei
Art. 7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru .
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţ Timiş
- Primar comuna Nădrag
- Afişare
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