
I

ROMANIA
PRIMARIA ORAS LI}.IGHENI

ruD.MURES

Nr.

in conlormitate cu prevederile art.6 lin L egeair.5212003 privind transparenta

decizionalS in administralia public6, prin prezenta va aducem la cunosliinta
publica urmatorul:

ANUNT

referitor la elaborarea Proiectului de hotdrAre pentru aprobarea
Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenja gi radierea
vehiculelor pentru care existd obligativitatea inregistrdrii, de pe raza
administrativ-teritorial5 Orasului Ungheni, judelul Mureq, inijiator Victor
Prodan, primarul oragului Ungheni.

Actele anexate prezentului anun! sunt:
Referat de aprobare la proiectul de hotarare pdvind aprobarea

Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenja Ei radierea
vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrdrii, de pe raza
administrativ-teritorialS Orasului Ungheni, judejul MureE,

Proiectul de hotarare pdvind aprobaxea Regulamentului privind
procedura pentru inregistrarea, evidenja gi radierea vehiculelor pentru care
exisd obligativitatea inregistrdrii, de pe ruza administrativ-teritoriald Orasului
Ungheni, judelul Mureg,

Regulament privind procedura pentru inregistrarea, evidenla qi radierea
vehiculelor pentru care existd obligativitatea inregistrdrii, de pe raza
adminisft ativ-teritorial6 ORAS LTNGHENI.

Opiniile celor interesati se pot trimite in scris la registratura Primfuiei
Oragului Ungheni .

Primar

PRODAN VICTOR
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Primarul Orasului Ungheni, Jud. Mures;
Avand in vedere:

- referatul de aprobare al Primarului or. Ungheni inregistrat

PROIECT DE IIOTARARE

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenla 9i

radierea vehiculelor pentru care existi obligativitatea inregistrlrii, de pe raza

administrativ-teritoriald Orasului Ungheni, jude,tul Mureq

sub n. //i'l
dnJ?. /i . 2o\9;

- adresa nr.13675/07.10.2019, transmisi de c6tre Institufia Prefectului - Judelul

Mureg, inregistrati la Primiria Ungheni sub nr.6689/10.10.2019 prin care ne

comunici faptul ce trebuie adoptat proiectul de hotfuaxe pentru reglementarea

procedurii de inregistrare qi radiere a vehiculelor la nivelul unitdtilor administrative-

tedtoriale;
Avizul nr al Directiei Regim Permise de Conducere si

Inmatriculare a Autovehiculelor;
in conformitate cu prevederile art.14, alin.(1), art'6 pct.zl din O.U.G.

nr.I9512002, privind circulalia pe drumurile publice, art.25 alin.(1), art.22 lit.a) din

H.G. nr.l391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.

m.19512002, at.23 alin.(1) din Ordinul M.A.I. nr.l501/2006 privind procedura

inmatriculirii, inregistrdrii, radierii qi eliberirii autorizaliei de circulalie provizorie

sau pentru probe a vehiculelor;
Av6nd in vedere urmdtoarele temeiuri juridice:

- art. 1 alin.(l) qi (2), art.l'pct.7 din O.U.G' nr.78/2000 privind omologarea,

eliberarea cirJii de identitate qi certificarea autenticitetii vehiculelor rutiere in vederea

comercializdrii, inmatriculdrii sau inregistririi acestora in RomAnia;

- Regulamentul W nr.I67l20l3 al Parlamentului European qi al Consiliului
privind omologarea qi supravegherea pielei pentru vehicule agricole gi forestiere;

- ar1.2 alin.(1) din O.G. nr'8212000 privind inspeclia tehnicd periodicd a

vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romdnia;



- art.3 gi aft.27 din Legea nr.13212017 privind asigurarea obligatorie de

rdspundere civili auto pentru prejudicii produse te4ilor prin accidente de vehicule qi

tramvaie;
- Anexa 1 la Regulamentul UE nr.I671201'3 al Parlamentului European qi al

Consiliului privind omologarea gi supravegherea pielei pentru vehiculele cu doud sau

trei roli gi pentru cvadricicluri; ad.3 pct.16 din Directiva 200'7146/CE a

Parlamentului European qi a Consiliului - tanspusi in legislalia nalionalS prin

Ordinul Ministrului Transporturilor nr.21112003 - RNTR 2;

- prevederile Legii w.2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentm

elaborarea actelor normative, republicata;
- prevederile afi.7 din Legea nr.5212003 privind iransparenla decizional6 in

admi nistralia publicdl
in temeiul art.129 alin. (l), alin. (2) lit.d), alin.(7) lit.s), art. 139 alin. (1), att.

196 alin. (1) lit. a), din OUG nr.57l2019 privind Codul administrativ

PROPI]N SPRE APROBARE:

Art.l. - Se aprobd Regulamentul privind procedura pentru inregistrarea,

evidenfa qi radierea vehiculelor pentnr care existd obligativitatea inregistririi, de pe

raza administrativ-teritoriald a or. Ungheni, judelul Mureg, cuprins in anexa la
prezenta hotardre, care face parte integrante din aceasta.

Art.2. - Ducere la indeplinire a prezentei hot6r6ri se imputemiceste Primarul

or. Ungheni prin aparatul de specialitate.
Art,3. Prezenta hotdrire se comunici Instituliei Prefectului-Judelului Mureq,

Primarului or. Ungheni, qi Direcliei Regim Permise gi inmatriculdri a

Autovehiculelor qi se publici pe pagina de intemet.

INITIATOR PROIECT

Primar,

Prodan Yictor
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Referat de aprobare
la proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru

inregistrarea, evidenJa gi radierea vehiculelor pentru care exist6 obligativitatea
inregistrdrii, de pe raza administrativ-teritoriali Orasului Ungheni, judelul Mureq

;^In confomitate cu prevederile art.14, alin.(l) din Ordonanla de UrgenJd a
Guvemului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificat prin
OrdonanJd nr. 2112014, " Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau
forestiere, altele decet cele prevdztie la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a
fi tractate de acestea, precum gi vehiculele cu tracliune animali se inregistreazi la
nivelul primarilor comunelor, ai oragelor, ai municipiilor gi ai sectoarelor
municipiului Bucuregti, care, prin compartimentele de specialitate, lin gi evidenta
acestora ".

Jindnd cont de faptul c5 in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) litera
a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, fiecare proiect de hotdrdre
inscris pe ordinea de zi a consiliului local este supus dezbaterii numai daci este

insofit de referatul de aprobare semnat de iniliator.
Av0nd in vedere prevederile Ordinul Ministrului Administraliei $i Interielor

nr.l50l/2006 privind procedura inmatriculSrii, inregistririi, radierii 9i eliberarea
autorizaliei de circulalie provizorie a vehiculelor, propunem spre aprobare
Consiliului Local,
"Proiectul de hotSrire privind aprobarea Regulamentului pentru procedura de
inregistrare, evidenli qi radiere a vehiculelor care nu se supun inmatriculirii de
pe raza administrativ-teritoriali al Orasului Ungheni, judeful Mureg",

Primar,

Prodan VICTOR


