
 

 

CONSILIUL LOCAL  
AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 
 

PROIECT DE  
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrar ea, eviden ța și radierea vehiculelor,  
la nivelul comunei Mo șni ța Nouă, care nu se supun înmatricul ării  

 

 

 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MO ŞNIŢA NOUĂ,  
 
1) Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2), precum și pe cele ale art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată, 

b) art. 3 paragraful 1, art. 4, art. 6, art. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 3 alin. (1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 și 19, art. 45 

alin. (1) și  art. 63 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) capitolului IV, art. 282 și art. 283 alin. (1)-(3) ale titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce privește vehiculele 
înregistrate; 

f) pct. 93-129 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale pct.1152, în ceea ce privește 
vehiculele înregistrate; 

g) art. 31 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

h) art.  30  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și 
completările ulterioare; 

i)  art.  14  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  nr.  195/2002  privind  circulaţia  pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

j)  art. 9, art. 10, art. 16 alin. (1) lit. f), art. 17 alin. (2), art. 22 lit. a), art. 25 și art. 26 din 
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; 

k) Ordinului  ministrului   administrației   și   internelor   nr.   1501/2006   privind   procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare; 

l)  art. 2 alin. (2), art. 4, art. 7 și art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic  al  contravențiilor,  aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.  
180/2002,  cu modificările și completările ulterioare; 

m)Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 

n) Legii  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; 

o) 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 și completările ulterioare, 

2) luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. … din … ……… 2013; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei, înregistrat sub nr. …. din …. ………….. 2013; 
c) raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local 

 
3) realizând  publicarea  anunțului  privind  elaborarea  proiectului  Hotărârii  Consiliului  Local 

privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la 
nivelul comunei Moșnița Nouă, care nu se supun înmatriculării, în contextul prevederilor art. 6 
din Lege nr. 52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  cu  
completările  ulterioare, înregistrat la nr. …/2013 în Registrul special pentru evidenţa 
anunţurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte  normative și la ședințele publice 
ale Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa:  www.mosnitanoua.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului; 

 
4) dat  fiind  faptul  că  înregistrarea,  evidența  și  radierea  vehiculelor,  care  nu  se  supun 

înmatriculării,  constituie o competență exclusivă a autorităților administrației publice locale, 
cu impact major în ceea ce privește circulația pe drumurile publice, 

 
5) în temeiul prevederilor  art. 45 alin. (1) şi  celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, la 
nivelul comunei Moșnița Nouă, care nu se supun înmatriculării, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. - Primarul comunei asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

comunei, în  termenul prevăzut de lege, primarului comunei Moșnița Nouă şi prefectului 
judeţului Dâmboviţa  şi  se  aduce  la  cunoştinţă  publică  şi prinprin publicarea pe pagina de 
internet la adresa: www.mosnitanoua.ro.. 

 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
� ……………………………………………………………………………….………………………… 

 
 Contrasemnează 

:  
SECRETARUL COMUNEI,  
� ……………………………………………….………………………… 

SZABO Monika 
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