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REGULAMENT

pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei
Sacu, care nu se supun inmatricullrii

Cap. I PRJNCIPII GENERALE

Art.l ,Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura inregistrarii vehiculelor care nu se

supun inmatricularii si anume cele prevdzute in anexa nr. l, care face parte integrata din prezentul

Regulament, conform prevederilor legale in vigoare, precum si evidenta si radierea acestora.

Art.2 In sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au urmdtorul inteles:
*moped-vehicul, cu doud sau trei roJi, a cdrui vitezd maximd prin construclie este mai mare de

25 km,h, dar nu depd$e$te 45 km/h gi care este echipat cu un motor cu ardere inteml, cu aprindere
prin scdnteie, cu o capacitate cilindricd ce nu depdgegte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere intemA

ori, dupd caz, electric, a cfuui putere nominald continud maximd nu depdgegte 4 kW, iar masa

proprie a vehiculului nu depdgegte 350 kg, neincluzdnd masa bateriilor in cazul vehiculului electric.

Este asimilat mopedului cvadriciclul ugor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. I
la secliunea 4 din Reglementdrile privind omologarea de tip gi eliberarea cdrfii de identitate a

vehiculelor rutiere, precum qi omologarea de tip a produselor utilizate Ia acestea - RNTR 2,

aprobate prin Ordinul ministrului lucrdrilor publice, transporturilor gi locuinlei nr.21112003, cu

modifi cdrile gi completlrile ulterioare.
*vehicul - sistemul mecanic, care se deplaseazd pe drum, cu sau fara mijloace de

autopropulsare, utilizat in mod curent, ptr transpofiul de persoane si/sau bunuri ori pentru

efecluarea de servicii sau lucrdri.
Art.3 Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Sacu, vehiculele pentru care nu exista

obligalia inmatricularii, trebuie sd fie in buna stare de functionare 9i sd indeplineascd condiJiile

tehnice minime stabilite in cartea tehnica de exploatare sau in fiqa tehnica a vehiculului completatd de

solicitant pe propria rdspundere.

Art.4 Delindtorii de vehicule mentionate la ar1.l , persoane fizice gi juridice cu domiciliul sau sediul

in comuna Sacu, sunt obligaJi sa le inregistreze inainte de a le pune in circulalie gi sd solicite radierea

lor din evidenJa, potrivit prezentului Regulament.

Art.S DeJindtorii de vehicule inregistrate au obligalia sA monteze pe acestea, dupd caz, una sau doud

pldcule cu numdrul de inregistrare.

Cap. II. VEHICULE

Secfiunea I
inregistrarea mopedelor, maEinilor autopropulsate pentru efectuarea de

servicii sau lucriri, maginilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se

supun inmatricularii

Art,6. Autoritatea competenta pentru inregistrarea, evidenla gi radierea vehiculelor de pe raza

comunei Sacu, care nu se supun inmatriculdrii este Primdria cmunei Sacu, prin Compartimentul

financiar contabil din cadrul aparataului de specilaitate al primarului comunei Sacu.



Art.7. Persoana fizica sau juridica care detine vehicule inregistrate in alte localitdli gi are sau i-gi
Stabile$te domiciliul sau regedinfa in comuna Sacu este obligatl sd le inregistreze in termen de 30 de

i zlle de la data stabilirii domiciliului ori regedinlei proprietarului sau mandatarului acestuia in comunatI Sacu.
l

Art. 8 inregistrarea vehiculului se face pe baza urmdtoarelor documente:
a) cererea solic itantu lui;
b) actul de proprietate al vehiculului;
c) actul de identitate sau certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Come(ului;
d) dovada pld{ii taxei pentru vehiculele care nu se supun inmatriculdrii eliberatd de citre

compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Sacu ;

e) cartea de identitate a vehiculului (dupd caz);

f) dovada efectulrii inspecJiei tehnice periodice (dupd caz);

g) asigurarea obligatorie pentru rdspundere civild in caz de pagube produse terlilor prin accidente de

circulalie;
h) dovada asigurdrii obligatorie pentru rdspundere civild (dupd caz);

i) dovada asigurdrii parcdrii vehiculului intr-un spaliu adecvat, detinut in condiJiile legii (dupd caz);
j) fisa tehnica a vehiculului completata de solicitant pe propria rdspundere;.

- k) dovada pla{ii contravalorii certificatului de imegistrare, (chitanla, ordin de plata);

l) dovada plalii contravalorii pldcutei sau pldcutelor cu numdrul de inregistrare;

m) avizul privind accesul si circulalia pe drumurile publice din comuna Sacu, eliberat de prim6ria

comunei Sacu;

Primiria comunei Sacu, precum si instituliile publice, aflate in subordinea Consiliului Local

al comunei Sacu sunt scutite de Ia plata taxei de inregistrare pentru vehicule.

Art.9.Pentru fiecare vehicul inregistrat se elibereazd un certificat de inregistrare, care se inmaneaza

personal solicitantului sau mandatarului acestuia.

Art.10 .La inregistrare, vehiculului i se atribuie un numdr de inregistrare gi, dupd caz, una sau doua

pllcuJe cu numdrul de inregistrare.

Art.ll.
a) Pldculele cu numdrul de inregistrare, trebuie sd aiba fondul reflectorizant, de culoare

galbend, iar literele gi cifrele, in relief, de culoare neagrd;

\, b) Numarul de inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitdlii qi denumirea

abreviatd a judefului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscule, precum gi dintr-un
numdr de ordine format din cifre arabe.

Art.12. in cazul schimbdrii oricdror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in cefiificatul
de inregistrare, titularul acestuia este obligat sd solicite autoritalii emitente eliberarea unui nou

certificat de inregistrare, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceastd

modificare.

Art.13. Se interzice circulalia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarte

pldculd sau pldculele cu numdrul de inregistrare, precum gi circula{ia acestora pe alte trasee decdt cele

stabilite in avizul de traseu.

Persoanele juridice delindtoare de vehicule au urmitoarele obligalii:
a) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacd in cursd;

b) si instaleze la intrdrile gi iegirile din garaje 9i depouri indicatoare de prevenire privind conditiile

de circulafie a acestora pe drumurile publice.



Secfiunea 2

Inregistrarea vehiculelor cu tractiune animali

! ArLl4. inregistrarea vehiculului se face pe baza urmdtoarelor documente:
I a) cererea solicitantului:

b) actul de identitate;
c) dovada asigurdrii parcdrii vehiculului intr-un spaliu adecvat, detinut in condiliite legii (dupa

caz);

d) declaratie pe propria rdspundere ca solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care
solicita inregistrarea;

e) dovada pldlii contravalorii certificatului de imegistrare;
f) dovada pldtii contravalorii pldcutelor cu numdrul de iruegistrare.

CAP. Radierea din circulafie a vehiculelor care nu se supun inmatricullrii

Art.l5. Radierea vehiculelor prevezute la art. I se face de cdtre Primdria comunei Sacu prin
compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sacu,
la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia in urmdtoarele cazuri:
a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreqte retragerea din circulaJie a vehiculului gi face dovada
depozitdrii acestuia intr-un spaliu adecvat, delinut in condiJiile legii;

= b) propriet'arul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrdrii vehiculului;
c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane , in condi{iile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a reqedinlei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenld a
altei autoritdli decdt cea care a efectuat inregistrarea;
e) la scoaterea definitivd din Romania a vehiculului respectiv;
f) in cazul furtului, radierea din circulalie se efectueazd dupa 30 de zile de la data inregistrdrii
pldngerii la autoritatea care a efectuat inregistrarea, la solicitarea proprietarului;
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurdtor se radiazd in baza hotdrdrii
instantei de judecatd, conform legii de cdtre autoritatea care a efectuat inregistrarea;
h) este interzisd circulajia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenla.

Art. 16. Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fird stdpAn, in condiliile prevdzute de lege,
precum gi vehiculul care a apa4inut unei persoane juridice desfiinJate gi pentru care nu s-a achitat
impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadd mai mare de I an;

Art.17' Radierea se comunicd in termen de 30 de zile detintorului de cdtre comoartimentul
financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comnunei Sacu. potrivit legii;
Art.l8 .Radierea vehiculelor prev dzute la art.I se face pe baza urmitoarelor documente:
a) cerereasolicitantuluit;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de inmatriculare al

solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in original gi in copie;
c) actul de proprietate al vehiculului in original gi in copie;
d) certificatul de inregistrare, in original.

Art.19 Radierea se face prin retragerea certificatului de inregistrare gi a pldcuJei sau pldculelor cu
numdrul de inregistrare.

CAP. IV OBLIGATIILE DETINATORILOR DE VEHICULE

Art.20

(1) Proprietarul de vehicul, persoand fizicd gi persoana juridicd cu domiciliul, sediul sau reqedinla in
comuna Sacu, este obligat:
a) s[ declare autoritAlii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inregistrare, in cel
mult 48 de ore de la constatare;



b) sd solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus;
c) si depund imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inregistrare, dacd, dupd
oblinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia;
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrdri, tractoarele folosite in exploatdri agricole gi

forestiere trebuie sa fie dotate, prin construclie, cu instalalii de iluminare, semnalizare luminoasd gi

avertizare sonord, omologate, care sd corespundd condiliilor tehnice stabilite de autoritatea
competenta.

e) in circulalia pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu:
- instalalie de frAnare eficace:
- sistem de avertizare sonord;
- instalalie de evacuare a gazelor de ardere care sd respecte normele de poluare fonica gi de

proteclie a mediului;
- lumina de culoare albd in fatd, respectiv lumina gi dispozitiv fluorescent- reflectorizant de

culoare rogie Jn spate;
- lumini de culoare galbend pentru semnalizarea schimbdrii direcliei de mers, in fald gi in spate;
- pldcuta cu numdrul de inregistrare, amplasatd la partea din spate a mopedului fErd a obtura

vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.

Art.23. Constatarea contravenliilor gi aplicarea sancliunilor se face de cdtre angajatii imputemicili,

\7 din aparatului de specialitate al primarului comnei Sacu;

Se interzice montarea la moped a luminilor de altd culoare sau intensitate, a altor lumini,
dispozitive ori accesorii de avertizare decdt cele omologate;
f) in circulalia pe drumurile publice vehiculul cu tracliune animald trebuie si indeplineascd
urmdtoarele condilii:

- doud dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albd, in faJd, iar in spate, cu doua

dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rogie, omologate, montate cAt mai aproape de

marginile exterioare ale vehiculului;
- doud pldcule cu numdrul de iffegistrare care se amplaseazd in locuri unde se asigurd permanent

vizibilitatea acestora qi anume, una pe partea stdnga gi una in partea din spate a vehiculului;
- atunci cdnd ploud torential, ninge abundent sau este ceatd densd ori in alte condilii

meteorologice care reduc vizibilitatea, precum gi pe timpul nopJii vehiculul cu tractiune animald

trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterald

stdnga, cu cel puJin o lumind de culoare albd sau galbenf,, situati mai sus de nivelul rolilor;
- mijloacele de semnalizare precum gi dispozitivul care asigura lumina de culoare albd sau

galbend trebuie menlinute curate gi intacte, iar vizibilitatea lor sd nu fie obturatd de elementele

constructive ale vehiculului sau de incdrcdtura transportatd;
- conducdtorul vehiculului cu tracliune animald trebuie sd aplice pe hama$amentul animalului

tr5gAtor materiale reflectorizante pentru ca acesta sd fie observat cu ugurintd de cdtre ceilalli
participanli la trafic.

Art.2l. Circulatia in comuna Sacu a vehiculelor pentru care nu existd obligativitatea inmatriculdrii se

va face in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Cap. V. SANCIIUNI $I CONTRAVENTII

, Art,22. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulment constituie contraventie gi se sanc{ioneazd

ouDa cum urrneaza:
i.' a) cu amenda de la 100 lei la l50lei pentru:

nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare, in
cel mult 48 de ore de la constatare;

b) cu amenda de la 100 lei la 200 lei, pentru nesolicitarea in termen de 30 de zile a eliberdrii unui nou

certificat de inregistrare, in cazul schimbdrii oricdror date la proprietar ori la vehicul.



CAp. VI DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII

Art,24. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asiguratd conform legii prin:
a) Compartimentul fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primdriului
comunei Sacu , care va primi gi solutiona solicitdrile referitoare la inregistrarea tuturor categoriilor de
vehicule pentru care nu existd obligatia inmatriculdrii;
b) Compartimentul fmanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sacu, va achiziliona pldcutele cu numerele de inregistrare, respectand prevederile
Ordonanlei de Urgen[1 a Guvemului nr.3412006, privind atribuirea contractelor de achizilie publicd;
c) Primdria comunei Sacu va asigura un spaliu de depozitare pentru vehiculele radiate din circula[ie
gi abandonate pe domeniul public, vehiculele cu tracliune animald, depistate circulAnd pe drumurile
publice pe care le este interzis accesul, confiscate de Politia Rutierd, ce se vor valorifica in condiliile
lesii.

Art.25, Inregistrarea unui vehicul se antieazd in cazul in care aceastd opera{iune s-a fEcut cu

incdlcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.

Art.26 . Primdria comunei Sacu va asigura rezolvarea cu celeritate gi cu titlu gratuit a solicitdrilor din
partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea delindtorilor de vehicule inregistrate qi cu
privire la evidenla lor, respectdnd prevederile ari. 5, al. (2), lit. e) din Legea rr. 67712001 pentnt
proteclia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor

date.

Art.27. Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt aplicabile prevederile HotdrArii
Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanlei de Urgentd a

Guvemului nt. 19512002 privind circulaJia pe drumurile publice, modificate prin Hotararea de

Guvem nr. 5612007 si a Legii nr. 4912006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanlei
de Urgenld a Guvemului nr. 19512002 privind circulaJia pe drumurile publice, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, aplicarea sanctiunilor se face de cltre Polilia Rutierd.

Pregedinte de gedinld
Salu Mariana -Georgeta

Contrasemneazd
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Ciocan Octavian-Radu


