Anexă nr. 4 la
H.C.L. nr.18 din 24.02.2017

REGULAMENT
pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi
unele reguli privind circulaţia acestora în comuna Gura Vitioarei

Cap. I PRINCIPII GENERALE

Art.1.Prezentul regulament stabileşte procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora, în
comuna Gura Vitioarei

Art. 2

Mopedele, ATV-urile maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii,
agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, si remorcile , semiremorcile ,
aro, ims-uri precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul
stabil sau sediul în comuna Gura Vitioarei se înregistrează la Primăria Comunei Gura
Vitioarei

Art. 3
În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:
-

înregistrare - operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe
drumurile publice. Înregistrarea se dovedeşte cu certificatul de înregistrare şi plăcuţele de
înregistrare.

-

vehicul – sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi / sau bunuri ori
pentru efectuarea de lucrări/prestarea de servicii.

-

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 cmc 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. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor.
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-

-

cvadriciclul uşor – vehicul cu 4 roţi a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv
masa acumulatorilor în cazul vehiculelor cu tracţiune electrică, având viteza maximă
constructivă de cel mult 45 km/h şi echipate cu un motor:
cu o putere nominală continuă maximă de cel mult 4 kW dacă este un motor electric.
mototricicluri - respectiv vehicule cu trei roti simetrice al căror motor, dacă este un motor
termic, are o cilindree care depăşeşte 50 cmc, şi/sau care au o viteză maxima, prin construcţie,
care depăşeşte 45 km/h.

Aceste autovehicule trebuie să corespundă condiţiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roţi
din categoria L2e, cu excepţia cazurilor când prin prezentele reglementări se prevede altfel.
- deţinător mandatat - persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui
contract de leasing sau contract de închiriere.
Art. 4
Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Gura Vitioarei vehiculele pentru care nu există
obligaţia înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile
tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fişa tehnică a vehiculului
completată de solicitant pe propria răspundere.
Art. 5
Proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor menţionate la art.2, persoane fizice şi
juridice cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna Gura Vitioarei sunt obligaţi să le
înregistreze înainte de a le pune în circulaţie, potrivit prezentului regulament.
Cap. II. Înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării
Art. 6
Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din comuna Gura
Vitioarei care nu se supun înmatriculării este Primăria Gura Vitioarei prin Biroul Contabilitate –
Impozite si Taxe .

b)
c)

d)
e)

Art. 7
Înregistrarea vehiculelor menţionate la art. 2 se face la cererea proprietarului sau deţinătorului
mandatat, pe baza următoarelor documente:
a) cererea de înregistrare a vehiculului;
actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului;
actul de proprietate al vehiculului (factura, contractul de vânzare-cumpărare, etc.). În cazul
vehiculelor cu tracţiune animală, în lipsa actului de proprietate deţinătorul va da o declaraţie pe
propria răspundere din care să rezulte că vehiculul cu tracţiune animală ce face obiectul
înregistrării face parte din patrimoniul propriu şi precizarea titlului în temeiul căruia a fost
dobândit;
cartea de identitate a vehiculului, în original, sau atestatul tehnic (dacă vehiculul nu necesită
omologare);
dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii, excepţie făcând vehiculele cu tracţiune
animală;
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f) asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor ( fac
excepţie de la obligaţia de asigurare obligatorie vehiculele cu tracţiune animală, conform
art.76 alin.(1) din H.G. nr. 1391 din 2006, actualizată);
g) dovada radierii din circulaţie, în cazul unei înregistrări anterioare;
h) dovada achitării contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înregistrare.

Art. 8
(1) Înregistrarea se face pe numele proprietarului de vehicul.
(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate înscrie
şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza
vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul
de înregistrare se menţionează datele de identificare ale utilizatorului.
Art. 9
Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la Biroul Contabilitate –
Impozite si Taxe . se eliberează:
-

un certificat de înregistrare;
o plăcuţă cu numărul de înregistrare pentru mopede,
doua placute pentru Atv,
o placuta pentru remorci , semiremorci, neinmatriculate sau radiate din evidentele
organelor de politie ims-uri respectiv două plăcuţe cu numărul de înregistrare pentru,
maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere,
tractoare care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală.

CAP.III Radierea din circulaţie a vehiculelor care nu se supun înmatriculării

Art.10
Radierea vehiculelor prevăzute la art. 2 se face la cererea proprietarului sau a mandatarului
acestuia în următoarele cazuri:
a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulatie a vehiculului şi face
dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;
d) la schimbarea domiciliului sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei
autorităţi decât cea care a efectuat înregistrarea;
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
f) în cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 30 de zile de la data
înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului;
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază în baza
hotărârii instanţei de judecată, conform legii de către autoritatea care a efectuat
înregistrarea.
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Art. 11
Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condiţiile prevăzute de lege, precum
şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu sa achitat
impozitul pe o perioadă mai mare de 1 an.
Art.12
Radierea vehiculelor menţionate la art. 2, înregistrate la Primăria Comunei Gura Vitioarei Biroul
Contabilitate –Impozite si Taxe , se face pe baza următoarelor documente depuse la Biroul
Contabilitate –Impozite si Taxe .
a) cererea de radiere;
b) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului;
c) certificatul de înregistrare;
d) cartea de identitate a vehiculului, după caz;
e) actul care probează încadrarea în una dintre situaţiile prevăzute de art. 11;
La radiere, odată cu depunerea documentaţiei la Biroul Contabilitate –Impozite si Taxe .al
Primăriei comunei Gura Vitioarei, proprietarul vehiculului va preda plăcuţa/plăcuţele cu
numărul de înregistrare, cu excepţia cazurilor când noul proprietar optează pentru păstrarea
numărului de înregistrare.

Cap. IV OBLIGATIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE
Art. 13
Proprietarul de vehicul, persoană fizică sau persoană juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în
comuna Gura Vitioarei este obligat:
a) să declare autorităţii emitente 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 autoritatea emitentă vechiul certificat de înregistrare în cazul în
care, după obţinerea noului certificat, a reintrat în posesia vechiului certficat.
Art. 14
În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de
înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou
certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această
modificare.
Art. 15
Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi îşi stabileşte
domiciliul, sediul sau reşedinţa în comuna Gura Vitioarei este obligată să le înregistreze în
termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori sediului proprietarului sau mandatarului
acestuia în comuna Gura Vitioarei.
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Art. 16
Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea, după caz, una sau două
plăcuţe cu numărul de înregistrare.
Art. 17
Este interzisă circulaţia pe drumurile publice din comuna Gura Vitioarei a vehiculelor care nu au
aplicată plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare ori au plăcuţele amplasate necorespunzător.
Art. 18
Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.
Cap. V SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art. 19
Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează atât persoanele juridice cât şi
persoanele fizice:
a) cu amendă de la 30 la 60 lei nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau
distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) cu amendă de la 30 la 60 lei nesolicitarea în termen de 30 de zile a eliberării unui nou
certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date la proprietar ori la vehicul;
Art. 20
(1) Cu respectarea prevederilor art 28 din O.G. nr. 2 din 2001, republicată, contravenienţii vor
putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia, la caseria primariei comunei Gura Vitioarei.
Art. 21
Vehiculele fără plăcuţe de înregistrare sau ale căror proprietari, deţinători sau conducători nu pot
fi identificaţi de îndată, ori care au creat urme materiale pe carosabil, altele decât vehiculele cu
tracţiune animală, vor fi scoase în afara părţii carosabile a drumului public până la prezentarea
documentelor necesare circulaţiei, ori până la acoperirea prejudiciilor materiale, inclusiv
ştergerea sau curăţarea urmelor create pe domeniul public.
Art. 22
Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele:
a) mopedele; atv-urile, cvadriciclurile(Categoria L5e – Mototricicluri, Categoria L6e - Cvadricicluri
uşoare,

b) tractoarele, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi înmatriculate la
autoritatea competentă;
c) tractoarele radiate din evidentele organelor de politie
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere;
e) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstrează caracteristicile de baza ale unui
tractor, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h si
maşinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate:
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1.
autocositoare;
2.
autoexcavator (excavator pe autoşasiu);
3.
autogreder sau autogreper;
4.
buldozer pe pneuri;
5.
compactor autopropulsant;
6.
excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri;
7.
excavator cu rotor pentru săpat şanţuri;
8.
excavator pe pneuri;
9.
buldoexcavator;
10.
freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
11.
freză rutieră;
12.
încărcător cu o cupă pe pneuri;
13.
instalaţie autopropulsata de sortare-concasare;
14.
macara cu greifer;
15.
macara mobilă pe pneuri;
16.
macara turn autopropulsată;
17.
maşină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele:
lucrări terasamente
construcţia si întreţinerea drumurilor
decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri
finisarea drumurilor
forat
turnarea asfaltului
înlăturarea zăpezii
maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp
18.şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne;
19.tractor pe pneuri;
20.troliu autopropulsat;
21.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor;
22.maşină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă;
23.maşină pentru măcinat si compactat deşeuri;
24.maşină pentru marcarea drumurilor;
25.maşină pentru tăiat si compactat deşeuri;
f)
remorci, semiremorci neinmatriculate sau radiate din evidentele organelor de politie;
g)
atelajele cu tracţiune animală;
h)
orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care nu se supun
înmatriculării.
Art. 23
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către agenţii constatatori ai Poliţiei
Locale Gura Vitioarei sau de către agenţi constatatori din alte structuri împuterniciţi prin dispoziţie
a Primarului comunei Gura Vitioarei.
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Art. 24
Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată conform legii prin:
(a) Biroul Contabilitate Impozite si Taxe comunei Gura Vitioarei care va primi şi soluţiona
solicitările referitoare la înregistrarea şi radierea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu
există obligaţia înmatriculării;
(b) Poliţia Locala care va efectua controale în trafic, va aplica sancţiuni contravenţionale şi va
comunica toate datele necesare desfăşurării activităţilor prevăzute în regulament birou
Contabilitate impozite si taxe;
(c) Biroul -Contabil – Impozite si taxe care va urmări aplicarea regulilor de taxare prevăzute de
regulament.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ENACHE DUMITRU

SECRETAR U.A.T.C
Jr.CONSTANTIN CORINA
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CERERE
PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN INMATRICULARII

Subsemnatul____________________ domiciliat în___________str______________ nr._____
bl.______et._____
ap.____posesor
al
C.I/B.I.
seria____nr.________
eliberat
de
către____________la
data
de___________
CNP________________reprezentant
al
S.C_______________,cu
sediul
în____________
str___________________nr______
bl.________et.____ ap____ CF/CUI_______telefon______________solicit înregistrarea unui
vehicul cu următoarele date de identificare:
1. Titular certificat de înregistrare_________________________________________
2. Adresa de domiciliu/sediu_____________________________________________
3 Data înregistrarii_____________________________________________________
4. Numărul de identificare al vehiculului(seria şasiului) _______________________
5. Marca____________
6. Tipul _________________
7. Numărul de locuri_______
8. Cilindreea motorului (cmc)________________
9.Culoarea__________________
10. Seria cărţii de identitate___________________
11. Anul fabricatiei___________
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
actul de proprietate al vehiculului;
actul de identitate sau după certificatul de înregistrare la Registrul comerţului;
dovada de plată a taxei pentru vehicule lente sau pentru cele care nu se supun
înmatriculării; - cartea de identitate a vehiculului (după caz);
dovada efectuării inspectiei tehnice periodice (după caz);
dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civila;
dovada asigurarii parcării vehiculului într-un spatiu adecvat;
fişa tehnică a vehiculului (după caz);
declaraţia pe proprie răspundere cu urmatorul conţinut:
cunoscând ca falsul in declaraţii este pedepsit conform art.292, Cod Penal, declar
următoarele:__________________________________________________
__________________________________________________________________
Data,

Semnătura,
L.S.

Date despre înregistrare:
data ridicării certificatului de înregistrare_________
numele si prenumele persoanei care a ridicat plăcuŃa cu numărul de înregistrare şi
certificatul de înregistrare, _________________________, CNP________________
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