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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. __ 

 

 

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de 

pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamț 

 
În temeiul prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se 

înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 

şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 

importantă a treburilor publice”; 

Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1) și 2) din OUG nr. 78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art. 2 alin. 1) din OG nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a 

vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, cu modificările și completările ulterioare, 

precum și ale art. 3 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă 

auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie; 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în şedinţă ordinară;  
            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 6.606 din 02.03.2020, prin care Viceprimarul 

municipiului – d-nul Bogdan Gavrilescu propune aprobarea Regulamentului privind procedura 

pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, 

de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamț; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. d) și alin. 7 lit. s), ale art. 139 alin. 1 şi ale 

art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 

municipiului Piatra Neamț, conform anexei la prezenta. 

Art.2 – Se abrogă Regulamentul privind modul de înregistrare a vehiculelor care nu sunt 

supuse înmatriculării și a vehiculelor cu tracțiune animală aprobat prin HCL nr. 133 din 24.07.2003. 

 

 



 

 

Art.3 – Prezentul proiect de hotărâre se comunică Direcției Patrimoniu în vederea analizării 

și întocmirii raportului de specialitate și comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3, și nr. 5 ale Consiliului 

Local, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor. 

Art.4 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Adrian-Virgil CIOBANU 
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