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CONSILIUL  LOCAL 
 
 

 H O T A R A R E 
NR.233 DIN 26.11.2009 

privind completarea Regulamentului privind  înregistrarea ,radierea şi 
ţinerea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării  

 
Consiliul Local al Comunei PECIU-NOU judeţul Timiş 

Având în vedere referatul întocmit de d-na Pleşu Vancu Mihalea Viceprimarul 
comunei Peciu Nou ,prin care propune modificarea şi completarea  
regulamentului privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care 
nu există obligaţia înmatriculării . 
Ţinând cont de prevederile art.22 si art.25 din Hotărârea de Guvern 

nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
Urgentă a Guvernului 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 
Ordonanţei de Urgentă a Guvernului nr.195/2002, modificată şi completată prin 
Legea nr.6/2007 si art.283 alin.3 din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal cu 
modificările aduse de Legea nr.494/2004; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.6 si art.45 din Legea nr.215/2001, 
privind administratia publică locală – republicată; 
 Adoptă prezenta  

H  O  T  Ă  R  Ă  R E   
 
 

Art.1 Se aproba completarea Regulamentul privind inregistrarea si tinerea 
evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii după cum 
urmează: 

la art.6(1) din Regulament se va întroduce încă un punct f) care va conţine o 
declaraţie pe propria răspundere  a proprietarului din care să rezulte că tractorul 
este folosit în lucrări agricole,de construcţii sau forestiere,conform anexei . 

 
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică; 

- Institutiei Prefectului – Judetul Timis; 
- Consiliului Judetean Timis; 
- D-lui Primar Ioan Fărcălău; 
- Compartimentului taxe-impozite din cadrul Primăriei Peciu-Nou; 
- Postului de Politie Rurala Peciu-Nou; 
- MASS-MEDIA locala prin afisaj. 

 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       LAZĂR MARIN 
 
         contrasemnează 
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       Anexa la HCL233/26.11.2009 
 
 

Declaratie pe proprie raspundere  
 

 
   

 Subsemnatul /a ................................................ cetatean/a ................................., 
nascut/a la data de ..............................., in localitatea ..................................., de 
sex ....................., casatorit/necasatorit, domiciliat in ................................,str. 
............................ nr. ........, bloc ........, scara ........, etaj ......, apart. ......., 
sector/judet ......................, posesor  al  .................., seria  ............ nr.  
....................eliberat de  .............................la  data  de ...................., cod numeric 
personal...................................................., 
 
Cunoscand dispozitiile Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe 
proprie raspundere urmatoarele: 
 
 
.................................................................................................................................
....... 
.................................................................................................................................
....... 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.............. 

 

Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la inregistrare .................... 

 

 

DATA          SEMNATURA  

  

 
 


