ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA SAG
Hotararea nr. 27 din 29.03.2007
Privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi stabilirea
taxei anuale datorată pentru vehicule lente
Consiliul Local al comunei Şag, intrunit în şedinţa ordinara din data de 29.03.2007.
Analizând referatul d-lui Secretar Nierges Petru nr. 1362 din 29.03.2007, prin care se propune aprobarea
regulamentului privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării şi
stabilirea taxei anuale datorată pentru vehicule lente.
Ţinând cont de prevederile art. 22 şi art. 25 din H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; ale art. 11 alin. 1, art. 12 alin.1, art. 14 alin. 1 din Legea nr.
49/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 6/2007 şi art. 283, alin. 3 din
Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificări aduse de Legea nr. 494/2004.
În temeiul prevederilor art. 38 şi art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, modificata si
completata,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de
construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală,
aparţinând persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în comuna Şag, revine Primăriei comunei Şag.
Art.2. (1) Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există
obligaţia înmatriculării prezentat în anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarâre.
(2) Înregistrarea şi ţinerea evidenţei se va face conform regulamentului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotarâre.
Art.3. Se instituie taxa pentru vehicule lente în lei/vehicul/an dupa cum urmează:
•
•
•

pentru carute, mopede si vehicule cu masa autorizată pană la 750 Kg. - 10 lei;
pentru vehicule cu masa autoriză cuprinsă intre 750 -3500 Kg -15 lei;
pentru vehicule cu masa autorizata peste 3500 Kg -44 lei.

Art.4. Începând cu data de 1 Aprilie 2007, înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor, maşinilor şi utilajelor
autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi
vehiculele cu tracţiune animală, se efectuează de Primăria comunei Sag, prin Serviciul Public Pentru Situaţii de Urgenţă.
Art.5. Odată cu înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se emite certificatul de înregistrare şi se atribuie un
număr de înregistrare compus din denumirea comunei Sag , abrevierea judetului Timis si un număr de ordine, conform
prevederilor din regulament.
Art.6. Se interzice circulaţia în comuna Sag a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă număr de înregistrare.
Art.7. Taxele aferente operaţiunii de înregistrare se vor achita la casieria Serviciului Taxe şi Impozite Locale.
Art.8. Sumele încasate din taxă şi din înregistrarea vehiculelor se fac venit la bugetul local, şi vor fi utilizate pentru
reabilitarea reţelei stradale.
Art.9. Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.10. Prezenta hotărâre are caracter normativ.
Art.11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează: Primarul comunei Sag, Serviciul Public
Pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul Taxe şi Impozite Locale, Poliţia Rurala comuna Sag, comunicarea prezentei hotărâri
se va face prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
Art.12. Prezenta Hotărîre se comunica:
•
•
•
•
•
•

Institutiei Prefectului Judetului Timis;
Consiliului judetean Timis;
D-lui Primar Oprea Venus;
D-lui Magdas Auigustin Sef .S.V.S.U al comunei Sag;
Postului de Politie Rurala Sag;
Mass-media locala prin afisaj.

Presedinte de sedinta,
Contrasemnează: PAVEL ALEXANDRU DAN
Secretar, NIERGES PETRU
Anexa nr. 1 la HCL nr.27 /2007
REGULAMENT privind înregistrarea, radierea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există
obligaţia înmatriculării

I. DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică pentru înregistrarea, radierea şi ţinerea evidenţei mopedelor,
maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se
supun înmatriculării, precum şi vehiculelor cu tracţiune animală, pentru care, conform prevederilor legale în
vigoare nu există obligaţia înmatriculării.
Art. 2 Pentru a circula pe reţeaua stradală a comunei Sag, vehiculele pentru care nu există obligaţia
înmatriculării, potrivit prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice trebuie să fie în bună stare de
funcţionare, şi să îndeplinească condiţiile tehnice stabilite în cartea tehnică de exploatare.
Art. 3 (1) Deţinătorii de vehicule menţionate la art. 1, persoane fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în
comuna Sag, sunt obligaţi să le înregistreze înainte de a le pune în circulaţie şi, să solicite radierea lor din
evidenţă, potrivit prezentului regulament.
(2) Deţinătorii de vehicule înregistrate trebuie să monteze pe acestea plăcuţele cu numerele de înregistrare.

II. ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR
Art. 4 Autoritatea competentă pentru înregistrarea, radierea şi ţinerea evidenţei vehiculelor menţionate la art. 1,
este Primăria comunei Sag, prin Serviciul Public Pentru Situaţii de Urgenţă.
Art. 5 (1) Persoana care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi are sau îşi stabileşte domiciliul ori
reşedinţa în comuna Sag, este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului
ori reşedinţei proprietarului în comuna Sag.
(2) La înregistrare vehiculului i se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare.
Art. 6 (1) Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:

a. cererea solicitantului, conform anexei nr. 1 la regulament;
b. actul de proprietate al vehiculului, în copie legalizată;
c. actul de identitate al solicitantului (persoana fizică) sau certificatul de
înregistrare la registrul comerţului (persoana juridică), în copie legalizată;
d. dovada de plată a taxei de înregistrare, stabilită în funcţie de tonaj, astfel:
•
•
•

15 lei pentru căruţe, mopede şi vehicule cu masa autorizată până la 750 kg.;
30 lei pentru vehicule cu masa autorizată cuprinsă între 750 – 3.500 kg.;
50 lei pentru vehicule cu masa autorizată mai mare de 3.500 kg.

e. dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare în valoare de 15
lei;
f. dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;
g. dovada declarării vehiculului la Serviciul Taxe şi Impozite Locale.
(2) Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora.
(3) Valoarea taxelor stabilite potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), lit. d) şi e) se va
actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei;
Art. 7 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare conform modelului prezentat în
anexa nr. 2 la regulament.
Art. 8 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, 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 această modificare.
Art. 9 Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă numărul de
înregistrare.

III.NUMERELE DE ÎNREGISTRARE
Art. 10 (1) La înregistrare, fiecarui vehicul i se atribuie un număr de înregistrare, compus din denumirea
comunei si abrevierea judetului Timis, scrisă cu litere cu caractere latine, majuscule, precum şi dintr-un număr
de ordine format din cifre arabe.
(2) La data înregistrării pentru circulaţie se eliberează şi plăcuţele cu numărul atribuit.
Art. 11 (1) Plăcuţele cu numărul de înregistrare vor avea dimensiunile prevăzute de standardele în vigoare,
fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele în relief de culoare neagră.
(2) Plăcuţele se fixează la partea din faţă şi din spate a vehiculului în locurile special destinate, sau în locurile
prevăzute de legislaţia în vigoare.

IV.RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR
Art. 12 (1) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţă a acestora, în
termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:

a. la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b. la schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi
administrativ-teritoriale, decât aceea unde vehiculul este înregistrat;
c. la scoaterea definitivă din România a vehiculului;
d. când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula
pe drumul public, şi dacă fac dovada dezmembrării acestuia de un agent
economic autorizat potrivit legii.
(2) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectueaza după 90 de zile de la data
înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în
baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte să-l
păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui într-un spaţiu adecvat, deţinut în
condiţiile legii, altul decât cele aparţinând domeniului public.
(5) Vehiculele declarate, prin decizia autorităţii publice locale, fără proprietar sau
abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea deciziei
respective.
(6) Radierea se comunica în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a
efectuat-o, administraţiei financiare competente, potrivit legii.
Art. 13 Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înregistrare şi a plăcuţelor cu numere de
înregistrare, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 12
alin. (1) - (5).

V. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE
Art. 14 (1) Proprietarul de vehicul, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna Sag, este obligat:

a. să declare autorităţii emitente pierderea, furtul, sau distrugerea certificatului
de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b. să solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului
sau distrugerii certificatului de înregistrare;
c. să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau
distrus;
d. să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de
înregistrare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lânga cele prevăzute la alin.
(1), şi următoarele obligaţii:
e. să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care
pleacă în cursă;
f. să instaleze la intrările şi ieşirile din garaje indicatoare de prevenire;

VI.CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE
Art. 15 (1) Circulaţia vehiculelor supuse înregistrării potrivit prezentului regulament, este permisă în comuna
Sag, doar cu respectarea regulilor de circulaţie instituite potrivit legislaţiei rutiere în vigoare.
(2) Pentru a se putea deplasa în condiţii de siguranţă pe drumurile publice, vehiculele înregistrate, cu excepţia
căruţelor, mopedelor şi remorcilor vor fi dotate în mod obligatoriu cu dispozitive speciale de avertizare
luminoasă de culoare galbenă, omologate. (în conformitate cu prevederile art. 12, lit.c) din H.G. nr. 1391/2006).
(3) Vehiculele înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, a remorcilor şi a mopedelor, care circulă pe
drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse
terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

VII.SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art. 16 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu:

a. amendă prevăzută în clasa a-II-a de sancţiuni (4 sau 5 puncte amendă):
- neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul
prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare, în
cazul în care acesta a fost declarat furat, pierdut, deteriorat sau nu mai
corespunde din punct de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare.
b. amendă prevăzută în clasa a-IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte
amendă):
- conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din
punct de vedere tehnic;
- conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una
dintre plăcuţele cu numărul de înregistrare ori dacă plăcuţele cu numărul de
înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
- conducerea unui vehicul cu tracţiune animală neînregistrat;
- neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţă, în cazurile şi termenele
prevăzute de lege.
Art. 17 Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a
Guvernului.
Art. 18 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţii Primarului comunei, a
poliţiştilor rutieri si politistilor rurali.
Art. 19 Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, art. 28,
alin. (1) privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări ulterioare prin Legea nr.
180/2002 cu modificările şi completările ulterioare: “Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel
mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicării acestuia, jumatate din
minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator facând menţiune despre această posibilitate în
procesul-verbal.”

VIII.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 20 Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament se vor realiza următoarele:
a. Primăria comunei Sag prin Serviciul Public Pentru Situaţii de Urgenţă, începând cu 1 aprilie 2007, va
primi şi soluţiona cererile referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu
există obligaţia înmatriculării;
b. Primăria comunei Sag prin persoană juridică autorizată, execută contra-cost şi obligatoriu deţinătorilor
de vehicule, numere de înregistrare;
Art. 21 Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi a Regulamentului de aplicare a acesteia cu
modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la Regulament

Model cerere tip pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării, şi lista care se
anexează la aceasta cu datele minime ce aparţin vehiculelor pentru care se solicită eliberarea certificatului de
înregistrare.
CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII

Subsemnatul _____________________________________, domiciliat în comuna Sag , str.
_________________________, nr. _____bl.______, ap._____ , telefon ___________ , posesor al C.I. (B.I.)
seria______nr.____________ , eliberat de_____________________ la data de __________________,
CNP_____________________________ reprezentant al
S.C.______________________________________________ , cu sediul în comuna Sag ,
str.____________________________ , nr.____ , bl._____ , ap.____C.F.______________ telefon_________________ ,
solicit înregistrarea vehiculelor enumerate în lista anexată.
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:

1. actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de
înregistrare la registrul comerţului în cazul persoanelor juridice, în copie legalizată;
2. actul de proprietate a vehiculului în copie legalizată;
3. dovada de plată a taxei de înregistrare;
4. dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;
5. dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare;
6. dovada declarării vehiculului la Serviciul Taxe şi Impozite Locale.

Documentele vor fi prezentate într-un dosar pentru încopciere.
DATA_____________ SEMNĂTURA
Listă cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea

Nr. crt.

Tipul de vehicul
(marca-categoria)

1
2
3
4
Semnatura
Stampila

Serie şasiu (nr.
înregistrare)

Serie şi număr act
proprietate

