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 H  O  T  Ă  R  Â R  E 

Privind modificarea   Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr 49 din 26.09.2008,  
referitor la  înregistrarea şi Ńinerea evidenŃei vehiculelor pentru care nu există 
obligaŃia înmatriculării şi stabilirea taxei anuale datorata pentru vehicule lente 

 
   Consiliul Local al Comunei PECIU-NOU judeŃul Timiş; 

Având în vedere referatul întocmit de domnul Poszar Tiberiu, prin care 
aduce la cunoştiinŃă că pentru înregistrarea la Primărie a mopedelor este necesar să 
se depună un document din care să reiese datele tehnice ale vehicolelor.                                                                                                                                                           

łinând cont de prevederile art.22 si art.25 din Hotărârea de Guvern 
nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OrdonanŃei de Urgentă 
a Guvernului nr.195/2002, privind circulaŃia pe drumurile publice, ale art.11 alin.1, 
art.12 alin.1, art.14 alin.1 din Legea nr.49/2006, pentru aprobarea OrdonanŃei 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; 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E 
 

Art.1  Se aproba completarea   art 6 alin 1 din Regulamentul privind 
inregistrarea si tinerea evidentei vehiculelor pentru care nu exista obligatia 
inmatricularii cu depunerea unei declaraŃii pe proprie răspundere, autentificată de 
notarul public, care să conŃină date tehnice privind vehicolul ce urmează a fi 
înregistrat, după cum urmează: 

- capacitate cilindrică mai mică sau egală cu 50 cmc; 
- puterea motorului mai mică sau egală cu 4 kw; 
- viteza maximă de deplasare, mai mică sau egală cu 45 km/h; 
- greutatea; 
- culoarea; 
- număr şasiu; 
-    număr serie motor; prezentat in anexa nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta  
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică; 

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