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REFERAT DE APROBARE 

 

 
 

 

              Ținând cont de radiograma comună a Ministerului Afecerilor Interne – Direcția Generală pentru 

Relațiile cu Instituțiile Prefectului nr. 686847/3.10.2019 și a Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice – Direcția Generală Administrație Publică nr. 119596 / DPFBL – 51662 / 3.10.2019; 

  Având în vedere adresa nr. 15169/8.10.2019 prin care Instituția Prefectului – Județul Neamț solicită 

întocmirea unui proiect de hotărâre privind înregistrarea și radierea vehiculelor, propun aprobarea următorului 

regulament: 

 

     Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrativ-teritorială a Primăriei Piatra-Neamț, anexa nr.1, poate fi supus aprobării Consiliului Local . 

 

     Prezentul Regulament abrogă Regulamentul privind modul de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse 

înmatriculării și a vehiculelor cu tracțiune animală, aprobat prin H.C.L.nr.133 / 2003 

 

 

 

INIȚIATOR 

VICEPRIMAR 

BOGDAN GAVRILESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ                                                                         

DIRECȚIA PATRIMONIU                                                                                    

Nr. 12.983 din 20.05.2020                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 
       Având în vedere Referatul de Aprobare nr. 6606 / 2.03.2020  , prin care domnul Viceprimar 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 și Proiectul de Hotărâre nr. 7.229/05.03.2020; 

       Ținând cont de prevederile art.1 alin.(1) și (2) din O.G. nr.78 / 2000 privind omologarea , eliberarea cărții 

de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării , înmatriculării sau 

înregistrării acestora în România , alin.(1) al art.2 din O.G.nr.81 / 2000 privind inspecția tehnică periodică a 

vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România , art.(3) din Legea nr.132 / 2017 privind asigurarea 

obligatoriecivilă auto și O.U.G.nr.195 / 2002 republicată ; 

 

      Considerăm că Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru 

înregistrarea , evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării , de pe raza 

administrativ-teritorială a Primăriei Piatra-Neamț , poate fi supus aprobării Consiliului Local . 

      Propunem ca Hotărârea să fie comunicată către Direcția Patrimoniu și Direcția Taxe și Impozite .         

 

 

 

 

 

Director Executiv Direcția Patrimoniu,            Compartiment Juridic                    Întocmit       

             Vespasian-Puiu Fecic                                                                              Macarie Gheorghe                                                                                               
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                                                                                                                                                                Anexa nr.1 
 

REGULAMENT 
Privind procedura pentru înregistrarea , evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 

înregistrării  , de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Piatra-Neamț 
 

CAPITOLUL I 
PRINCIPII GENERALE 

 

              Art.1. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de înregistrare , evidența și procedura 

radierii vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrprii și anume cele prevăzute în Anexa nr.1 , ai 

căror proprietari au domiciliul , reședința ori sediul în Piatra-Neamț          

              Art.2. În sensul prezentului Regulament , expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: 

              1. înregistrare – operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe 

drumurile publice . Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare și numărul de înregistrare 

atribuit ; 

               2. moped – autovehicul, cu două sau trei roți , a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 

25 km/h , dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă , cu aprindere prin 

scânteie , cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori , după caz , 

electric , a cărui putere nominal continuă maximă nu depășește 4 kw , iar masa proprie a vehiculului nu 

depășește 350 kg , neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric . Este asimilat mopedului 

cvadriciclul ușor , astfel cum este definit la pct.6 partea A din anexa nr.1 la secțiunea 4 din Reglementările 

privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere , precum și omologarea de tip a 

produselor utilizate la acetea – RNTR 2 , aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice , transporturilor și 

locuinței nr.211 / 2003 cu modificările și completările ulterioare ; 

               3. remorcă – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau forestier  

               4. semiremorcă – remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un 

tractor agricol sau forestier ; 

               5. tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile , având cel 

puțin două axe , a cărui principal funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a trage , a 

impinge , a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori 

forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea , pe 

drum , a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcție secundară . 

Sunt assimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrări , denumite 

mașini autopropulsate ; 

               6. vehicul – sistemul mechanic care se deplasează pe drum , cu sau fără mijloace de autopropulsare , 

utilizat în mod current pentru transportul de personae și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări . 

               Art.3.(1) Pentru a fi înregistrate sau admise în circulație mopedele/motociclurile , troleibuzele , 

tractoarele agricole sau forestiere , remorcile destinate a fi tractate de acestea și tramvaiele trebuie să fie 

omologate în condițiile legii . 

               (2) Pentru a fi înregistrate și a circula pe drumurile publice , vehiculele supuse înmatriculării , cu 

excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h , a 

autovehiculelor cu șenile , a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animal , se supun inspecției tehnice 

periodice , conform legislației în vigoare . 

               (3) Inspecția tehnică periodic se efectuează în stații autorizate , conform legislației în vigoare . 

               Art.4. Proprietarii de vehicule înregistrate sau deținătirii mandatați ai acestora au obligația să monteze 

pe acestea , după caz , una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare .   

 



 

CAPITOLUL II. 

VEHICULE 

Secțiunea 1 

Înregistrarea mopedelor , tramvaielor , troleibuzelor , tractoarelor agricole sau forestiere  a remorcilor 

destinate a fi tractate de acestea și a mașinilor autopropulsate 

 

               Art.5. Autoritatea competentă pentru înregistrarea , evidența și radierea vehiculelor de pe raza 

Municipiului Piatra-Neamț , pentru care există obligativitatea înregistrării , este Primăria Piatra-Neamț prin 

Compartimentul Autorizări Comerciale și Transport din cadrul Direcției Patrimoniu . 

               Art.6. Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe baza depunerii 

următoarelor documente : 

a) cererea solicitantului , conform modelului prezentat în Anexa nr.2 din prezentul Regulament ; 

b) actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau documentul care atestă dobândirea personalității 

juridical persoanelor juridice , în original și copie ; 

c) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului , în limba română ( factură , contract de 

vânzare , declarație notarială ) 

d) cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor , troleibuzelor , tractoare agricole sau forestiere 

, remorcilor agricole sau forestiere ; 

e) atestatul tehnic – la înregistrarea mașinilor autopropulsate , eliberat de Regia Autonomă Registrul Auto 

Român ; 

f) dovada efectuarii inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia – excepție în cazul 

mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km / h , tramvaielor , 

vehiculelor cu tracțiune animal ; 

g) dovada asigurării obligatorii RCA – excepție vehiculele cu tracțiune animală ; 

h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat ; 

i) dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare ; 

j) dovada plății taxei de înregistrare .  

                Art.7. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare , conform Anexei 

nr.3 și una sau două plăcuțe , după caz , conform Anexei nr.4 . 

                 Art.8. În cazul schimbării oricăror date referitoare la deținătoare la deținător ori la vehicul , înscrise 

în certificatul de înregistrare , titularul acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou certifacat de 

înregistrare , în termen de cel mult 30 zile de la data la care a survenit modificarea . 

 

Secțiunea 2 

Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală 

 

                 Art.9. Înregistrarea vehiculului cu tracțiune animală se face pe baza următoarelor documente : 

a) cererea solicitantului cu declarația pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul este proprietarul 

vehiculului ; 

b) actul de identitate al solicitantului , original și copie ; 

c) dovada plății contravalorii taxei de înregistrare ; 

d) dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare . 

 

CAPITOLUL III 

ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE , RESPECTIV A UNUI NOU 

SET DE PLĂCUȚE CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE 

 



                 Art.10. În cazul modificării datelor înscrise în certificatul de înregistrare , deținătorul este obligat să 

solicite eliberarea unui nou certificate de înregistrare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit 

modificarea . Eliberarea noului certificate se efectuează în baza depunerii următoarelor documente , în original 

și copie : 

- cererea solicitantului ; 

- cartea de identitate a vehiculului , cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă Registrul Auto Român , 

în cazul mopedelor , troleibuzelor , tractoarelor agricole sau forestiere , remorcilor agricole sau forestiere ; 

- atestatul tehnic – în cazul mașinilor autopropulsate pentru lucrări ; 

- vechiul certificat de înregistrare ; 

- actul de identitate al solicitantului ; 

- certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal , în cazul schimbării domiciliului , reședinței sau sediului , 

sau schimbării motorului cu altul cu o capacitate cilindrică diferită , ori a masei totale maximă autorizată în 

cazul remorcilor agricole sau forestiere . 

                 Art.11.(1) În cazul pierderii , furtului ori deteriorării certificatului de înregistrare sau a plăcuțelor cu 

număr de înregistrare , deținătorul este obligat să solicite eliberarea unui duplicat al acestui document , 

respective a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare , în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau 

furtului , ori de la data constatării deteriorării , după caz . 

                (2) În cazurile prevăzute la alin.(1) eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau a unor 

plăcuțe de înregistrare se efectuează în baza depunerii următoarelor documente , în original și copie : 

- cererea solicitantului ; 

- cartea de identitate a vehiculului , în cazul mopedelor , troleibuzelor , tractoarelor agricole sau forestiere , 

remorcilor agricole sau forestiere ; 

- atestatul tehnic în cazul mașinilor autopropulsate ; 

- certificatul de înregistrare deteriorate , plăcuțele deteriorate sau documentul care atestă pierderea sau furtul 

acestora ; 

- dovada plății contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare ; 

- actul de identitate al solicitantului . 

 

CAPITOLUL IV 

RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR ÎNREGISTRATE 

 

              Art.12. Radierea înregistrării vehiculelor se face , la cererea proprietarului , în următoarelor cazuri : 

a) acesta dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat 

deținut în condiții legale ; 

b) face dovada dezmembrării vehiculului ; 

c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane , în condițiile legii ; 

d) la schimbarea domiciliului , a reședinței sau a sediului deținătorului , pe raza de competență a altei autorități 

decât cea care a efectuat înregistrarea ; 

e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv ; 

f) în cazul furtului , deținătorul vehiculului este obligat să solicite radierea acestuia în 30 zile de la data furtului  

              Art.13. Primăria eliberează adeverința de radiere în baza următoarelor documente : 

a) cererea solicitantului ; 

b) certificatul de înregistrare sau anunțul în presă în cazul pierderii ; 

c) plăcuțele de înregistrare sau anunțul în presă în cazul pierderii . 

             Art.14. Direcția Taxe și Impozite eliberează Certificatul de Radiere , din anexa nr.5 la Regulament , în 

baza adeverinței eliberate de Primărie . 

 

 

 



CAPITOLUL V 

EVIDENȚELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE 

        

 

             Art.15. Evidența vehiculelor înregistrate / radiate se ține în registrul special în care se înscriu : 

- date privind proprietarul ; 

- date privind vehiculul ; 

- numărul de înregistrare atribuit vehiculului ;  

- date privind radierea din circulație . 

 

 

CAPITOLUL VI 

OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE 

 

             Art.16. Deținătorul de vehicul înregistrat , este obligat : 

a) să declare Primăriei pierderea , furtul sau distrugerea certificatului sau plăcuțelor de înregistrare ;  

b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat , pierdut sau distrus ; 

c) să depună imediat , la Primărie , originalul certificatului de înregistrare dacă , după obținerea duplicatului a 

reintrat în posesia acestuia . 

 

 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

             Art.17. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii prin persoanele 

desemnate de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei și Direcția Taxe și Impozite , care : 

          - vor primi și soluționa solicitările referitoare la înregistrarea și radierea din circulație a tuturor 

categoriilor de vehicule supuse înregistrării ; 

          -  Primăria va achiziționa plăcuțe cu numerele de înregistrare , respectând prevederile OUG nr.195 / 2002  

             Art.18. Înregistrarea unui vehicul se anulează de către Primărie în cazul în care această operațiune s-a 

făcut cu încălcarea normelor legale . 

             Art.19. Primăria va asigura rezolvarea cu celeritate și cu titlu gratuit a solicitărilor din partea organelor 

abilitate prin lege cu privire la identitatea deținătorilor de vehicule înregistrate și cu privire la evidența lor , 

respectând prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/697 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95 / 46 / CE ( Ragulamentul general privind protecția datelor ) și a Legii nr.190 / 2018 privind 

măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE ) 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Direcțivei 95 / 46 / CE ( Regulamentul general privind 

protecția datelor ) .  

             Art.20. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr.195 

/ 2002 privind circulația pe drumurile publice , H.G. nr.1391 / 2006 pentru APROBAREA Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr.195 / 2002 , iar aplicarea sancțiunilor se face de către polițistul rutiere , iar în punctele de 

trecere a frontierei de stat a României de către polițiștii de frontieră .   

 

 

 

 

 



  


