
Anexă 
 

REGULAMENTUL  
pentru înregistrarea, eviden ța și radierea vehiculelor,  
la nivelul comunei Mo șni ța Nouă, care nu se supun 

înmatricul ării  
 

 
CAPITOLUL I  

Dispozi ții generale  
 

Art. 1. - (1) Prin prezentul regulament se stabilesc: 
a) procedura  înregistrării  vehiculelor  care  nu  se  supun  înmatriculării,  respectiv  

cele prevăzute în anexa nr. 1; 
b) evidența vehiculelor care sunt înregistrate, precum și radierea acestora. 

(2) Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor la nivelul 
comunei   Moșnița Nouă, care   nu   se   supun înmatriculării, este primarul  comunei, prin 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al său. 

 
Art. 2. - (1) În înțelesul prezentului regulament, termenii sau expresiile de mai jos, au 

următoarele semnificații: 
a) deținător  de  vehicul  înregistrat  –  orice  persoană  fizică  sau  persoană  

juridică proprietară a unui vehicul care face obiectul înregistrării; 
b) domiciliu  fiscal  –  domiciliul  reglementat potrivit  dreptului  comun  sau  sediul  

social înregistrat potrivit legii; 
c) moped - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este 

mai mare de 25  km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un 
motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce 
nu depăşeşte 50 cm3  sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, 
a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kw, iar masa proprie a 
vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului 
electric; 

d) vehicul - sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fară mijloace 
de autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane și/sau 
bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. 

(2) Cvadriciclul uşor este asimilat mopedului, fiind acel vehicul cu patru roţi a cărei masă 
la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor în cazul vehiculului cu tracţiune 
electrică, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h şi echipat cu un motor: 

a) cu o cilindree de cel mult 50 cm3, dacă este un motor cu ardere internă cu 
aprindere prin scânteie; sau 

b) cu o putere maximă netă de cel mult 4 kw, dacă este un alt motor cu ardere 
internă; 

s
a
u 

c) cu o putere nominală continuă maximă de cel mult 4 kw, dacă este un motor 
electric. 

(3) Cvadriciclul uşor este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din 
Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, 
precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul 
ministrului  lucrărilor   publice,   transporturilor  şi  locuinţei  nr.  211/2003,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare. 

 
Art. 3. - Pentru a circula pe drumurile publice vehiculele înregistrate, trebuie să fie în 

bună stare de funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime stabilite în: 
a) cartea tehnică de exploatare; sau, în lipsa acesteia, 
b) fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere. 

 
Art. 4. - Deținătorii de vehicule cu domiciliul fiscal în comuna Moșnița Nouă sunt obligați 

să le înregistreze înainte de a le pune în circulație și să solicite radierea lor din evidență, 
potrivit prezentului regulament.  
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Art. 5. - Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea, după 
caz, una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare. 

 
 
 

CAPITOLUL II  
Înregistrarea vehiculelor  

 
Art. 6. - (1) Deținătorul de vehicul care face obiectul înregistrării și care are domiciliul 

fiscal în comuna Moșnița Nouă este obligat să-l înregistreze, potrivit prezentului regulament. 
(2) Deținătorul de vehicul înregistrat în altă unitate administrativ-teritorială și care își 

schimbă domiciliul fiscal în comuna Moșnița Nouă, este obligat să-l înregistreze în termen de 
30 de zile de la data stabilirii domiciliului în această comună. 

 
Art. 7. - (1) Înregistrarea vehiculului, cu excepția celui cu tracțiune animală, se face pe 

baza următoarelor documente: 
a) cererea-declarație a solicitantului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2; 
b) actul de identitate a solicitantului; 
c) în  cazul  persoanelor  juridice,  certificatul  de  înmatriculare  eliberat  de  

registrul comerțului sau certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal 
din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, după caz; 

d) actul  de  proprietate  al  vehiculului  sau,  în  lipsa  acestuia,  declarația  pe  
propria răspundere a proprietarului vehiculului pentru care solicită înregistrarea; 

e) avizul privind accesul și circulația pe drumurile publice din comuna Moșnița Nouă, 
în cazul în care pentru vehiculul respectiv este instituită această obligație; 

f)  dovada plății impozitului pe mijloacele de transport sau a taxei locale, după caz, 
pentru vehiculul pentru care se solicită înregistrarea; 
g) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare; 
h) dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare; 
i) declarația solicitantului pe propria răspundere, în sensul că pentru vehiculul 

respectiv are asigurat spațiul adecvat pentru parcare, fără să afecteze terenurile 
aparținând domeniului public sau privat al statului ori al comunei; 

j) cartea de identitate a vehiculului, în cazul în care acesta are un astfel de document; 
k) în  lipsa  documentului  prevăzut  la  lit.  j),  fișa  tehnică  a  vehiculului  completată  

de solicitant, pe propria răspundere a acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa 
nr. 3; 

l) dovada  efectuării  inspecției  tehnice  periodice,  în  cazul  în  care  pentru  
vehiculul respectiv este instituită această obligație; 

m)asigurarea obligatorie   pentru răspundere  civilă pentru prejudicii produse prin 
accidente  de  vehicule,  în  cazul  în  care  pentru  vehiculul  respectiv este  instituită  
această obligație. 

(2) În cazul vehiculelor cu tracțiune animală, înregistrarea acestora se face numai pe 
baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-i). 

(3) În situația cetățenilor care au domiciliul în comuna Moșnița Nouă și se află temporar 
în străinătate ori în altă situație care îi împiedică de a se prezenta personal pentru 
îndeplinirea procedurilor, înregistrarea/radierea vehiculului se poate face prin mandatar care 
să își justifice calitatea pe bază de procură specială autentică. 

(4) Pentru echivalentul contravalorii certificatului de înregistrare, a plăcuțelor cu numărul 
de înregistrare și a oricăror altor costuri aferente procedurii pentru înregistrarea, evidența și 
radierea  vehiculelor,  la  nivelul  comunei  Moșnița Nouă,  care  nu  se  supun  înmatriculării,  
se aprobă taxe speciale, potrivit legii. 

(5) Prin hotărârea Consiliului Local pentru aprobarea taxelor speciale prevăzute la alin. 
(4) se stabilesc și cazurile care sunt scutite de la plata acestor obligații. Aceste taxe speciale 
se aprobă, de regulă, prin hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și a taxelor speciale. 
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Art. 8. - Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, 
potrivit  modelului  prevăzut  în  anexa  nr.  4  din  prezentul  regulament  care  se  înmânează 
personal solicitantului sau mandatarului acestuia. 

 
Art. 9. - La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare și, după caz, 

una sau două plăcuțe cu acest număr. 
 

Art. 10. - (1) Plăcuțele cu numărul de înregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant, de 
culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră. 

(2)  Numărul  de  înregistrare  a  vehiculelor  se  compune  din  denumirea  comunei, 
MOȘNIȚA NOUĂ, și denumirea abreviată a județului, TM, scrise cu litere cu caractere 
latine, majuscule,  precum  și dintr-un număr de ordine format din cifre arabe, începând cu 
001 și continuând în ordinea numerelor naturale. 

 
Art. 11. - În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, după 

caz, înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității 
emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la 
data la care a survenit aceasta modificare. 

 
Art. 12. - (1) Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori 

care nu poartă plăcuța sau plăcuțele cu numărul de înregistrare, precum și circulația acestora 
pe alte trasee decât cele stabilite în avizul de traseu. 

(2) Persoanele juridice deținătoare de vehicule au următoarele obligații: 
a) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă în 

cursă; 
b) să instaleze la intrările și ieșirile din garaje indicatoare de prevenire privind condițiile 

de circulație a acestora pe drumurile publice. 
 

CAPITOLUL III  
Radierea din circula ție a vehiculelor care nu se supun înmatricul ării  

 
Art.  13.  - (1)  Radierea vehiculelor prevăzute  la art. 1 se face de către autoritatea 

competentă, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia, în următoarele situații: 
a) la retragerea din circulație a vehiculului și pentru care se face dovada 

depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii; 
b) la dezmembrarea vehiculului și pentru care se face dovada în acest sens; 
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii; 
d) la  schimbarea  domiciliului  fiscal  al  proprietarului,  pe  raza  de  competență  a  

altei autorități decât cea a comunei Moșnița Nouă; 
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 
f)  în cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la 

data înregistrării  plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la 
solicitarea proprietarului sau a mandatarului acestuia; 

g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază în 
baza hotărârii instanței de judecată, conform legii; 

h) este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență. 
(2) Scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport sau a taxei locale, după 

caz, se face cu data de întâi a lunii următoare a celei în care a apărut oricare din situațiile 
prevăzute la alin. (1). 

 
Art. 14. - Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condițiile prevăzute 

de lege, precum și vehiculul care a aparținut unei persoane juridice desființate și pentru care 
nu s-a achitat impozitul asupra  mijloacelor de transport  sau taxa locală, după caz, pe o 
perioada mai mare de un an. 

 
5 



Art. 15. - Radierea se comunică în termen de trei zile de către compartimentul de resort 
din aparatul de specialitate al primarului care gestionează procedura prevăzută de prezentul 
regulament, Biroului fiscal și control comercial. 

 
Art.  16.  -  Radierea  vehiculelor  prevăzute  la  art.  1  se  face  pe  baza  următoarelor 

documente: 
a) cererea-declarație a solicitantului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5; 
b) actul  de  identitate  a  solicitantului,  în  cazul  persoanelor  fizice  sau  certificatul  

de înmatriculare/înregistrare fiscală a solicitantului, în cazul persoanelor juridice, 
în original și în copie; 

c) actul de proprietate al vehiculului, în original și în copie; 
d) certificatul de înregistrare, în original. 

 
Art. 17. - Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau 

plăcutelor cu numărul de înregistrare, după caz. 
 

CAPITOLUL IV  
Obliga țiile de ținătorilor de vehiculele înregistrate  

 
Art. 18. - (1) Deținătorul de vehicul este obligat: 

a) să  declare  primarului  comunei  pierderea,  furtul  sau  distrugerea  certificatului  
de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 

b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) să depună imediat, la primarul comunei, originalul certificatului de înregistrare, 

dacă, după obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări,  tractoarele folosite în 

exploatări agricole  și  forestiere  trebuie  să  fie  dotate,  prin  construcție,  cu  
instalații  de  iluminare, semnalizare luminoasă și avertizare sonoră, omologate, 
care să corespundă condițiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă. 

(2) În circulația pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu: 
a) instalație de frânare eficace; 
b) sistem de avertizare sonoră; 
c) instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de 

poluare fonică și de protecție a mediului; 
d) lumină de culoare albă, în față, respectiv lumină și dispozitiv fluorescent-

reflectorizant de culoare roșie, în spate; 
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în 

față și în spate; 
f)  plăcută cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului 

fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare. 
(3) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor 

lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. 
(4) În circulația pe drumurile publice vehiculul cu tracțiune animală trebuie să fie echipat 

cu:  
a) două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, în față, iar în spate, 

cu două  dispozitive  fluorescent-reflectorizante  de  culoare  roșie,  omologate,  
montate  cât  mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului; 

b) două plăcuțe cu numărul de înregistrare care se amplasează în locuri unde se 
asigură permanent vizibilitatea acestora și anume, una pe partea stângă și una 
în partea din spate a vehiculului; 

c) atunci când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte 
condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, precum și pe timpul nopții vehiculul 
cu tracțiune animală trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterală stânga, cu cel 
puțin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roților. 
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(5) Mijloacele de semnalizare, plăcuțele cu numerele înregistrare, precum și dispozitivul 
care asigură  lumina de culoare albă sau galbenă trebuie menținute curate și intacte, iar 
vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura 
transportată. 

(6) Conducătorul vehiculului cu tracțiune animală trebuie să aplice pe harnașamentul 
animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu ușurință de 
către ceilalți participanți la trafic. 

 
Art.  19.  -  Circulația  în  comuna  Moșnița Nouă  a  vehiculelor  pentru  care  nu  

există obligativitatea înmatriculării se face în conformitate cu prevederile prezentului 
regulament. 

 
CAPITOLUL V  

Sanc țiuni și contraven ții  
 

Art. 20. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție 
și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei pentru: 

a) nedeclararea la autoritatea emitentă a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului 
de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 

b) nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliberării unui nou certificat de 
înregistrare, în cazul modificării oricăror date privind identitatea și/sau domiciliul 
proprietarului ori vehiculul. 

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către personalul din 
cadrul Poliției Locale, precum și de către cel al Poliției Române. 

 
CAPITOLUL VI  

Dispozi ții finale și tranzitorii  
 

Art. 21. - (1) Aplicarea prevederilor prezentului regulament se asigură, conform legii, prin 
compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, respectiv 
prin Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, care: 

a) primește și soluționează solicitările referitoare la înregistrarea/radierea tuturor 
categoriilor de vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării; 

b) achiziționează plăcutele cu numerele de înregistrare; 
c) asigură publicarea pe pagina de internet a numerelor de înregistrare acordate. 

(2) Prin grija administratorului public se asigură spațiul de depozitare pentru vehiculele 
radiate  din  circulație  și  abandonate  pe  domeniul  public,  vehiculele  cu  tracțiune  animală, 
depistate  circulând  pe  drumurile  publice  pe  care  le  este  interzis  accesul,  confiscate  de 
organele de poliție, ce se valorifică în condițiile legii. 

 
Art. 22. - Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a 

făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
 

Art. 23. - Primarul comunei, prin aparatul de specialitate al său, asigură rezolvarea cu 
celeritate și cu  titlu gratuit a solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la 
identitatea  deținătorilor  de  vehicule  înregistrate  și  cu  privire  la  evidența  lor,  respectând 
prevederile art. 5 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Art. 24. - Prevederile prezentului regulament se complinesc cu cele ale: 
a) Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările și 
completările ulterioare. 

* *  * *  * 
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Anexa nr. 1 
la Regulament 

 
LISTA 

VEHICULELOR CARE SE SUPUN PROCEDURII ÎNREGISTRĂRII 
LA NIVELUL COMUNEI MO ȘNIȚA 

NOUĂ 
 

1. Moped 
2. Tractor care nu este supus înmatriculării 
3. Utilaj tractat interschimbabil agricol sau forestier 
4. Mașină autopropulsată pentru lucrări, cu roți, care păstrează caracteristicile de bază 

ale unui tractor, având cel puțin două axe și o viteză mai mare sau egală cu 6 km/h și mașinile 
pentru lucrări, altele decât cele autopropulsate: 

4.1. autocositoare; 
4.2. autoexcavator, autoexcavator pe autoșasiu; 
4.3. autogreder sau autogreper; 
4.4. buldozer pe pneuri; 
4.5. compactor autopropulsat; 
4.6. excavator cu racleți pentru săpat șanțuri; 
4.7. excavator cu rotor pentru săpat șanțuri; 
4.8. excavator pe pneuri; 
4.9. buldoexcavator; 
4.10. freză autopropulsată pentru canale sau pământ stabilizat; 
4.11. freză rutieră; 
4.12. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
4.13. instalație autopropulsată de sortare-concasare; 
4.14. macara cu graifer; 
4.15. macara mobilă pe pneuri; 
4.16. macara turn autopropulsată; 
4.17. mașină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele: 

4.17.1. construcția și întreținerea drumurilor; 
4.17.2. decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri; 
4.17.3. finisarea drumurilor; 
4.17.4. forat; 
4.17.5. înlăturarea zăpezii; 
4.17.6. lucrări terasamente; 
4.17.7. transportul recoltei agricole sau forestiere; 
4.17.8. turnarea asfaltului; 

4.18. mașină pentru marcarea drumurilor 
4.19. mașină pentru măcinat/tăiat și compactat deșeuri; 
4.20. mașină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
4.21. șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
4.22. tractor pe pneuri; 
4.23. troliu autopropulsat; 
4.24. utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor; 

5. Vehicule urbane pe șine destinate circulației pe drumurile publice; 
6. Vehicule cu tracțiune animală; 
7. Orice  alte  vehicule  destinate  circulației  pe  drumurilor  publice  care  nu  se  supun 

înmatriculării, cu precădere cele utilizate pentru transportul recoltei agricole sau forestiere. 
 

NOTĂ: 1. Cifrele din fața denumirii vehiculului, constituie codul de identificare a categoriei din care face parte vehiculul. 
2. În certificatul de înregistrare se înscrie codul de identificare a categoriei vehiculului identificat, potrivit prezentei liste. 
3. Ex.: mașina pentru turnarea asfaltului se identifică prin codul 4.17.8., iar vehiculul cu tracțiune animală, prin codul 6. 

 
 
 
 



Anexa nr. 2 
la Regulament 

 

CEREREA-DECLARAŢIE 
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULULUI CARE NU SE SUPUNE ÎNMATRICULĂRII 

- MODEL-CADRU - 
 
Subsemnatul/a, având domiciliul în comuna Moșnița Nouă, sat ……………………………………, 

str ……………………………………. nr. ……, și legitimat cu BI/CI  seria…… nr. …………………….,  

emisă de …………………………………….……………………….., la data de ………………………., 

CNP  |_ |_ |_|_ |_ |_ |_|_ |_|_ |_ |_ |_| ,  reprezentant/mandatar al …………………………………., 

Cu domiciliul fiscal în …………………………………………………………………………………….., 

având C.U.I. …………………………….., nr. tel. ………………………….., e-mail …………………, 

solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare: 

1. Titularul certificatului de înregistrare …………………………………………………………………., 

2. Adresa domiciliului fiscal: Comuna Moşniţa Nouă, sat ………………………………………, 

strada …………………………………………. nr. ……. 

3. Categoria vehiculului ………………………………….  codul de identificare din anexa nr.1 ….., 

4. Marca ………………………………………..  5. Numărul de axe …..  

6. Capacitatea cilindrică …………. cm3        7. Viteza maximă constructivă ……… km/h,  

8.Puterea maximă ……. Kw  9. Culoarea ……………………………….. 10. Masa totală maximă 

autorizată ………………….. kg, 11. Anul fabricației………………..12. Seria cărții de identitate 

……………………..  

13. Alte mențiuni. ………………………………………………………………………………………….

Prin semnarea prezentei am luat la cuno ştin ţă că declararea necorespunz ătoare adev ărului se pedepse şte 
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.  
 Data: 20  Semnătura:� 

 

L.S. 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: DA/NU 
1.  actul de identitate a solicitantului;   
2.  în  cazul  persoanelor  juridice,  certificatul  de  înmatriculare  eliberat  de  registrul  comerțului  
sau certificatul de înregistrare fiscală eliberat de organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de 

 
3.  actul  de  proprietate  al  vehiculului  sau,  în  lipsa  acestuia,  declarația  pe  propria  
răspundere  a proprietarului vehiculului pentru care solicită înregistrarea; 

 
4.  avizul privind accesul și circulația pe drumurile publice din comuna Moșnița Nouă, în cazul în 

 
 

5.  dovada plății impozitului pe mijloacele de transport sau a taxei locale, după caz, pentru 
vehiculul pentru care se solicită înregistrarea; 

 

6.  dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;  
7.  dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare;  
8.  declarația solicitantului pe propria răspundere, în sensul că pentru vehiculul respectiv are 
asigurat spațiul adecvat pentru parcare, fără să afecteze terenurile aparținând domeniului public 

 

 

9.  cartea de identitate a vehiculului, în cazul în care acesta are un astfel de document;  
10.în lipsa documentului prevăzut la nr. crt. 9, fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant, 
pe propria răspundere a acestuia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3; 

 

11.dovada  efectuării  inspecției  tehnice  periodice,  în  cazul  în  care  pentru  vehiculul  respectiv 
este instituită această obligație; 

 

12.asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de 
 

 
NOTĂ: În cazul vehiculelor cu tracțiune animală, înregistrarea acestora se face numai pe baza documentelor prevăzute la nr. 
crt. 1-8 

 

Cererea-declarație a fost înregistrată sub nr.  din data de   20 � 
Eliberat certificatul de înregistrare pentru nr.: MOȘNIȚA 

NOUĂ�DB� 
TM la data de   20 

 
Semnătura de primire: � 

 



Anexa nr. 3 
la Regulament 

 
FIȘA TEHNICĂ A VEHICULULUI 
SE COMPLETEAZĂ DE SOLICITANT,  

ÎN CAZUL LIPSEI CĂRȚII DE IDENTITATE A VEHICULULUI/C ĂRȚII TEHNICE DE 
EXPLOATARE  

 
 
 
 
 
1. Categoria vehiculului ………………………………….  codul de identificare din anexa nr.1 ….., 

2. Marca ………………………………………..  3. Numărul de axe …..  

4. Capacitatea cilindrică …………. cm3        5. Viteza maximă constructivă ……… km/h,  

6.Puterea maximă ……. Kw  7. Culoarea ……………………………….. 8. Masa totală maximă 

autorizată ………………….. kg, 9. Anul fabricației………………..10. Pneuri  DA / NU  

11. Alte mențiuni. ………………………………………………………………………………………….

 
Vehiculul pentru care solicit înregistrarea nu se supune înmatriculării, asumându-mi întreaga 
răspundere pentru eventualele prejudicii produse prin accidente cu alte vehicule, din vina mea 
sau ca urmare a unor defecțiuni tehnice la acest vehicul. 

 
Prin semnarea prezentei am luat la cuno ştin ţă că declararea necorespunz ătoare adev ărului se 
pedepse şte conform legii penale, cele declarate fiind corec te şi complete.  

 
Data: 20  Semnătura:� 

 
 
 
L.S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 

Anexa nr. 4 
la Regulament 

PENTRU VEHICULELE CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICUL ĂRII 
 

 
 

.CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE. 

 
 

1. Numărul de înregistrare 2.  Data înregistrării 
MOȘNIȚA NOUĂ • TM • 001 09.02.2008 
 
3. Categoria vehiculului: N.N. 

.PROPRIETARUL VEHICULULUI . 
4.  Numele 5.  Prenumele 6. Codul numeric personal 
XXXXXXXXXX Xxxxxx  X. XX.XX.XX.XXXXXX 
 
7. Adresa domiciliului fiscal  7.1. Satul 
COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ XXXXXXXXXXXXXXXXX 
7.2.  Strada 7.3. Numărul 7.4.  Codul poştal 
Xxxxxxxxxxxxxxx nn 30728n  
 

.ALTĂ PERSOANĂ CARE POATE UTILIZA VEHICULUL . 
8.  Numele 9.  Prenumele 10. Codul numeric personal 
XXXXXXXXXX Xxxxx      X. XX.XX.XX.XXXXXX 

A T E N Ţ I E ,  A U T O V E H I C U L U L  T R E B U I E  A S I G U R A T !  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: Ori de câte ori se înscrie o persoană fizică în certificatul de înregistrare, precum și 
în orice alte evidențe care privesc înregistrarea vehiculelor, numele se înscrie cu toate literele 
mari, iar prenumele numai cu prima literă mare, precum şi iniţiala tatălui cu literă mare. De 
exemplu:  ION  C.  Vasile,  MARIN  I.  Ion,   VASILESCU  M.  Vasile,  VASILE  F.  Vasile, 
GHEORGHE V. Dumitru. În contextul prezentei anexe, înscrierea unor nume este de strictă 
necesitate pentru înţelegerea textului, datele având caracter fictiv, neindicând informaţii care 
ar putea fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă. 

(3) Denumirea  persoanei  juridice  se  înscrie  cu  litere  mari  de  tipar,  fără  prescurtări. 
Prescurtările permise sunt: 

a) S.C. - societate comercială; 
b) S.A. - societate pe acţiuni; 
c) S.R.L. - societate cu răspundere limitată; 
d) S.N.C. - societate în nume colectiv; 
e) S.C.S. - societate în comandită simplă. 

 
 



 
 
 

CEREREA-DECLARAȚIE 
PENTRU RADIEREA VEHICULULUI ÎNREGISTRAT  

- MODEL-CADRU - 

Anexa nr. 5 
la Regulament 

Subsemnatul/a, având domiciliul în comuna Moșnița Nouă, sat ……………………………………, 

str ……………………………………. nr. ……, și legitimat cu BI/CI  seria…… nr. …………………….,  

emisă de …………………………………….……………………….., la data de ………………………., 

CNP  |_ |_ |_|_ |_ |_ |_|_ |_|_ |_ |_ |_| ,  reprezentant/mandatar al …………………………………., 

Cu domiciliul fiscal în …………………………………………………………………………………….., 

având C.U.I. …………………………….., nr. tel. ………………………….., e-mail …………………, 

solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare: 

1. Titularul certificatului de înregistrare …………………………………………………………………., 

2. Adresa domiciliului fiscal: Comuna Moşniţa Nouă, sat ………………………………………, 

strada …………………………………………. nr. ……. 

3. Categoria vehiculului ………………………………….  codul de identificare din anexa nr.1 ….., 

4. Marca ………………………………………..  5. Numărul de axe …..  

6. Capacitatea cilindrică …………. cm3        7. Viteza maximă constructivă ……… km/h,  

8.Puterea maximă ……. Kw  9. Culoarea ……………………………….. 10. Masa totală maximă 

autorizată ………………….. kg, 11. Anul fabricației………………..12. Seria cărții de identitate 

……………………..  13. Numărul de înregistrare. MOŞNIŢA NOUĂ – TM - | _ | _ | _ | _ |
 

NOTĂ: La data înregistrării cererii-declarație de radiere se depun și plăcuțele de înregistrare, precum și certificatul 
de înregistrare spre anulare prin perforare. În cazul nedepunerii plăcuțelor de înregistrare se percepe o taxă 
specială echivalentă cu cea care reprezintă costurile de achiziție pentru noi plăcuțe. 
Prin semnarea prezentei am luat la cuno ştin ţă că declararea necorespunz ătoare adev ărului se pedepse şte 
conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete și că este interzis ă circula ția pe drumurile 
publice a vehiculelor radiate din eviden ță. 

 
Data: 20  Semnătura:� 

 

L.S. 

��� …………. ACEASTĂ PARTE SE DETAȘEAZĂ ȘI SE ÎNMÂNEAZĂ SOLICITANTULUI ……………��� 
 
Cererea-declarație a fost înregistrată sub nr. din data de 20 � 
Eliberat certificatul de radiere pentru nr.: MOȘNIȚA NOUĂ�TM�  la data de  

Semnătura func ționarului: �        L.S. 
 

Solicit radierea vehiculului înregistrat pentru următoarea situație: DA/NU 
1.  retragerea din circulație a vehiculului și pentru care fac dovada depozitării acestuia într-un spațiu 
adecvat, deținut în condițiile legii; 

 

2.  dezmembrarea vehiculului și pentru care fac dovada în acest sens;  
3.  trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;  
4.  schimbarea domiciliului fiscal al proprietarului, pe raza de competență a altei autorități decât cea a 
comunei Moșnița Nouă; 

 

5.  scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;  
6.  pentru furtul vehiculului;  
7.  vehiculul este indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază în baza hotărârii 
instanței de judecată, conform legii; 

 

NOTĂ: În cazul furtului vehiculului  radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării plângerii la autoritatea care a 
efectuat înregistrarea, la solicitarea proprietarului sau a mandatarului acestuia. 

Cererea-declarație a fost înregistrată sub nr.  din data de   20 � 
Eliberat certificatul de radiere pentru nr.: MOȘNIȚA NOUĂ�TM�  la data 

de 
  20 

Semnătura de pr imire:�  


