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H  O  T  A  R  A  R  E 
privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista 

obligatia inmatricularii si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehicule lente 
 
 

Consiliul Local al Comunei PECIU-NOU judeŃul Timiş, intrunit in sedinta 
ordinara din data de 14 iunie 2007; 

Analizand referatul cu nr.3157/2007 al domnului POZSAR TIBERIU- referent 
superior la compartimentul taxe-impozite din cadrul Primăriei Peciu-Nou, prin care se 
propune aprobarea regulamentului privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor 
pentru care nu exista obligatia inmatricularii si stabilirea taxei anuale datorata pentru vehicule 
lente; 

Tinand cont de prevederile art.22 si art.25 din Hotararea de Guvern nr.1391/2006 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, ale art.11 alin.1, art.12 alin.1, art.14 
alin.1 din Legea nr.49/2006, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr.195/2002, modificata si completata prin Legea nr.6/2007 si art.283 alin.3 din Legea 
nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificarile aduse de Legea nr.494/2004; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.6 si art.45 din Legea nr.215/2001, privind 
administratia publica locala – republicata; 
 

H  O  T  A  R  A  S  T  E 
 

Art.1 Inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor, masinilor si utilajelor autopropulsate 
utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun 
inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala apartinand persoanelor fizice si 
juridice cu domiciliu sau sediul in comuna PECIU-NOU, revine Primariei comunei PECIU-
NOU. 

Art.2 Se aproba Regulamentul privind inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor 
pentru care nu exista obligatia inmatricularii prezentat in anexa nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Se instituie taxa pentru vehiculele lente in lei/vehicul/an, dupa cum urmeaza; 
 - pentru vehicule  - 40 lei pentru eliberarea certificatului de înregistrare 
    - 60 lei pentru eliberare plăcuŃei de înregistrare 
 - pentru mopede - 40 lei pentru eliberarea certificatului de înregistrare 
    - 30 lei pentru  eliberarea plăcuŃei de înregistrare 
Art.4 Incepand cu data de 01.07.2007, inregistrarea si tinerea evidentei mopedelor, 

masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, 
tractoarele care nu se supun inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala, se 
efectueaza de Primaria Comunei Peciu-Nou , prin Compartimentul taxe-impozite al 
Primăriei Peciu-Nou. 

Art.5 Odata cu inregistrarea vehiculelor prevezute la art.1, se emite certificatul de 
inregistrare si se atribuie un numar de inregistrare compus din denumirea Comunei Peciu-
Nou, abrevierea judetului Timis si un numar de ordine, conform prevederilor din 
regulament. 

Art.6 Se interzice circulatia in comuna Peciu-Nou a vehiculelor neinregistrate ori care 
nu poarta numar de inregistrare. 



Art.7 Taxele aferente operatiunii de inregistrare se vor achita la casieria Primăriei 
Peciu-Nou. 

Art.8 Sumele incasate din taxa si din inregistrarea vehiculelor se fac venit la bugetul 
local capitolul “Diverse venituri” subcapitol “alte venituri, cont 5004” . 

Art.9 Prezenta hotarare are caracter normativ. 
Art.10 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza, 

primarul comunei Peciu-Nou, Compartimentul Taxe si Impozite locale, Politia Rurala Peciu-
Nou,iar  comunicarea prezentei hotarari se va face prin grija secretarului comunei. 

Art.11 Prezenta hotarare se comunica; 
- Institutiei Prefectului – Judetul Timis; 
- Consiliului Judetean Timis; 
- D-lui Primar Luchin Ignia, 
- Compartimentului taxe-impozite din cadrul Primăriei Peciu-Nou; 
- Postului de Politie Rurala Peciu-Nou 
- MASS-MEDIA locala prin afisaj. 

 
 

Presedinte de sedinta 
     URDA IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.71         Contrasemneaza, 
Data : 14 iunie 2007               Secretar  
                 Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Peciu-Nou nr. 71din 14.06.2007 

 
 

REGULAMENT 
Privind inregistrarea, radierea si tinerea vehiculelor pentru care nu exista 

obligatia inmatricularii 
 

I DISPOZITII GENERALE 
 

Art.1 Prevederile prezentului regulament se aplica pentru inregistrarea, radierea si 
tinerea evidentei mopedelor, masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de 
constructii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun inmatricularii, precum si 
vehiculelor cu tractiune animala pentru care, conform prevederilor legale in vigoare nu exista 
obligatia inmatricularii. 

Art.2 Pentru a circula pe reteaua stradala a comunei Peciu-Nou, vehiculele pentru care 
nu exista obligatia inmatricularii potrivit prevederilor legale privind circulatia pe drumurile 
publice trebuie sa fie in buna stare de functionare si sa indeplineasca conditiile tehnice 
stabilite in cartea tehnica de exploatare. 

Art.3 (1) Detinatorii de vehicule mentionate la art.1, persoane fizice si juridice cu 
domiciliul sau sediul in comuna Peciu-Nou, sunt obligate sa le inregistreze inainte de a le 
pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului regulament. 

(2) Detinatorii de vehicule inregistrate trebuie sa monteze pe acestea, placutele cu 
numerele de inregistrare. 
 

II    INREGISTRAREA VEHICULELOR 
Art.4 Autoritatea competenta pentru inregistrarea, radierea si tinerea evidentei 

vehiculelor mentionate la art.1, este Primaria Comunei Peciu-Nou prin Compartimentul 
taxe-impozite. 

Art.5 (1) Persoana care detine vehicule inregistrate in alte localitati si are sau isi 
stabileste domiciliul ori resedinta in comuna Peciu-Nou este obligata sa le inregistreze in  
termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a resedintgei proprietarului in 
comuna Peciu-Nou. 

(2) La inregistrarea vehiculului i se atribuie placute cu un singur numar de inregistrare. 
Art.6 (1) Inregistrarea vehiculului se face pe baza urmatoarelor documente; 

a) cererea solicitantului, conform anexei nr.1 la regulament; 
         b)actul de proprietate al vehiculului, in original şi copie , sau copie legalizata; 

               c)actul de identitate al solicitantului (persoana fizica) sau certificatul de 
inregistrare la registrul comertului (persoana juridica), in original  şi copie  sau copie 
legalizata; 

            d)dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare conform hotărîrii 
consiliului local, 

                e) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inregistrare 
conform HCL, 

          f) dovada declararii vehiculului la Serviciul Taxe si Impozite locale. 
(2) Documentele originale se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora. 

      (3) Valoarea taxelor stabilite potrivit prevederilor HCL se va actualiza  anual prin 
hotărîre de consiliu; 

Art.7 Pentru fiecare vehicul inregistrat se elibereaza un certificat de inregistrare 
conform modelului prezentat in anexa nr.2 la regulament. 

Art.8 In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in 
certificatul de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente 
eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a 
survenit aceasta modificare. 



Art.9 Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu 
poarta numar de inregistrare. 
 

III NUMERELE DE INREGISTRARE 
Art.10(1) La inregistrare, fiecarui vehicul i se atribuie un  numar de inregistrare, 

compus din denumirea comunei si abrevierea judetului Timis, scrisa cu litere cu caractere 
latine, majuscule,  precum si dintr-un numar de ordine format din cifre arabe. 

(2) La data inregistrarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit. 
Art.11 (1) Placutele cu numarul de inregistrare vor avea dimensiunile prevazute de 

standardele in vigoare, fondul reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele in relief 
de culoare neagra. 

(2) Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a vehiculului in locurile special 
destinate, sau in locurile prevazute de legislatia in vigoare.  

 

IV RADIEREA DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR 
Art.12 (1) Proprietarii de vehicule inregistrare sunt obligati sa solicite radierea din 

evidenta a acestora, in termen de 30 de zile, in urmatoarele cazuri: 
a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei personae; 
b) la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unitati 

administrativ-teritoriale, decat aceea unde vehiculul este inregistrat; 
c) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului; 
d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe 

drumul public si daca fac dovada dezmembrarii acestuia de un agent economic 
autorizat potrivit legii. 

(2) In cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data 
inregistrarii plangerii, la solicitarea proprietarului. 

(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in 
baza hotararii instantei de judecata, conform legii. 

(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l 
pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile 
legii, altul decat cel apartinand domeniului public. 

(5) Vehiculele declarate, prin decizia autoritatii publice locale, fara proprietar sau 
abandonate se radieaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective; 

(6) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o 
administratiei financiare competente, potrivit legii. 

Art.13 Radierea se face pa baza depunerii certificatului de inregistrare si a placutei cu 
numere de inregistrare, a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile 
prevazute la art.12 alin.(1) – (5), precum şi a documentelor specificate  a fi necesare la 
înregistrarea  vehiculelor . 
 

V OBLIGATIILE DETINATORILOR DE VEHICULE 
Art.14 (1) Proprietarul de vehicul, cu domiciliul, sediul sau resedinta in comuna Peciu-

Nou, este obligat: 
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 

inregistrare, in cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) sa solicite Regiei Autonome ”Monitorul Oficial” publicarea pierderii, furtului sau 

distrugerii certificatului de inregistrare; 
c) sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus; 
d) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inregistrare, 

daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia; 
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicul au, pe langa cele prevazute la alin.(1) si 

urmatoarele obligatii; 
a) sa elibereze foaia de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca in 

cursa; 
b) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje indicatoare de prevenire; 



 

VI CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE 
Art.15 (1) Circulatia vehiculelor supuse inregistrarii potrivit prezentului regulament, 

este permisa in comuna Peciu-Nou, doar cu respectarea regulilor de circulatie instituite 
potrivit legislatiei rutiere in vigoare. 

(2) Pentru a se putea deplasa in conditii de siguranta pe drumurile publice, vehiculele 
inregistrate, cu exceptia carutelor, mopedelor si remorcilor, vor fi dotate in mod obligatoriu 
cu dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, omologate(in 
conformitate cu prevederile art.12 lit.c din Hotararea de Guvern nr.1391/2006). 

(3) Vehiculele inregistrare, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a 
mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru 
raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii. 
  

VII SANCTIUNI SI CONTRAVENTII 
Art.16 Constituie  contraventii si se sanctioneaza cu; 

a) amenda prevazuta in clasa a –II-a de sanctiuni (4 sau 5 puncte amenda); 
- neindeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de 

lege, eliberarea unui duplicate al certificatului de inregistrare, in cazul in care acesta a 
fost declarat furat, pierdut, deteriorate sau nu mai corespunde din punct de vedere al 
formei si continutului celor in vigoare; 

b) amenda prevazuta in clasa a-IV-a de sanctiuni (de la 9 la 20 puncte amenda); 
- conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de 

vedere tehnic; 
- conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una din placutele 

cu numarul de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inregistrare nu sunt fixate 
in locurile special destinate; 

- conducerea unui vehicul cu tractiune animala neinregistrat; 
- neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de 

lege; 
Art.17 Un punct – amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe 

economie, stabilit prin Hotarare a Guvernului. 
Art.18 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre 

reprezentantii Primarului Comunei, a politiei rutiere si politistilor rurali. 
Art.19 Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu prevederile Ordonantei 

Guvernului nr.2/2001, art.28 alin.(1) privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr.180/2002, ”Contravenientul poate 
achita, pe lor sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului – verbal ori, 
dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute in actul 
normative, agentului constatator facand mentiune despre acessta posibilitate in procesul – 
verbal”. 
 

VIII DISPOZITIILE FINALE SI TRANZITPORII 
Art.20 Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament se vor realiza urmatoarele: 
a) Primaria comunei Peciu-Nou prin Compartimentul taxe-impozite, incepand cu data 

de 01.07.2007, va primi si solutiona cererile referitoare la inregistrarea tuturor categoriilor de 
vehicule pentru care nu exista obligatia inmatricularii; 

b) Primaria comunei Peciu-Nou prin persoana juridica autorizata, executa contra-cost 
si obligatoriu detinatorilor de vehicule, numere de inregistrare. 

Art.21 Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si a 
regulamentului de aplicare a acesteia cu modificarile si completarile ulterioare.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Anexa nr.1 la Regulament 
 

Model cerere tip pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii 
si lista care se anexeaza la aceasta cu datele minime ce apartin vehiculelor pentru care se 
solicita eliberarea certificatului de inregistrare 
 
 

C  E  R  E  R  E 
PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA 

OBLIGATIA INMATRICULARII 
 
 

I- Subsemnatul____________________________________, domiciliat in Comuna 
PECIU-NOU sat.______________________nr._____judetul Timis, 
telefon______________, posesor al C.I.(B.I.) seria _____nr.__________, eliberat 
de_________________________ 
la data de __________________________, CNP______________________________,/     
 

II-Reprezentant al SC.________________________________________________, 
cu sediul in Comuna Peciu-Nou, sat._____________________nr.__________judetul 
Timis, C.F._______________ telefon_______,  

 
Solicit inregistrarea vehiculelor enumerate in lista anexata. 

 
Anexez prezentei, in copie, urmatoarele documente; 
1) actul de identitate al solicitantului in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inregistrare 
la registrul comertului in cazul persoanelor juridice, in copie legalizata; 
2) actul de proprietate a vehiculului in copie legalizata; 
3) dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare; 
4) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inregistrare; 
5) dovada declararii vehiculului la Serviciul Taxe si Impozite Locale. 
Documentele vor fi prezentate intr-un dosar pentru incopiere. 
 
Data______________                                                                      Semnatura 
     

Lista 
cu vehiculele pentru care se solicita inregistrarea 

 
Nr. 
Crt. 

Tipul de vehicul(marca – categoria) Seria sasiu 
(nr.inregistrare) 

Serie si numar act 
proprietate 

    
    
    
    

 
Semnatura(stampila) 


