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Anexa.1 la HCL nr. ..... / .............. 

 

REGULAMENT 

privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării 

   

PREAMBUL 

Prezentul Regulament are în vedere următoarele prevederi legale în domeniu: 

• Ordinul nr.1501/13.11.2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea 

autorizației de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 

• O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

• Hotarârea 1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, 

• Ordinul MAI nr. 1454/2006 privindforma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și 

ale celui de înregistrare, 

• Avizul nr.3905831/01.08.2019 al MAI-Direcția Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a 

Vehiculelor, 

• OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

Prezentul regulament stabilește condițiile cadru pentru înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu 

există obligativitatea înmatriculării. 

 

CAP. I. DISPOZITII GENERALE 

 

ART.1 

(1) Mașinile autopropulsate pentru lucrări, mașinile agricole sau forestiere (care nu circulă în mod 

obișnuit pe drumurile publice), precum și cele pentru care potrivit legii nu există obligația 

înmatriculării și ale căror proprietari au domiciliu stabil sau sediul în comuna Bod, se înregistrează la 

Primaria comunei Bod.  

(2) În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice republicată, cu modificările și completările ulterioare  ”mopede, tractoare agricole sau 

forestiere, inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea și vehiculele cu tracțiune animală se 

înregistrează la nivelul primarilor comunelor prin compartimentele de specialitate care ţin şi evidenţa 

acestora.” 

(3) În conformitate cu prevederile art. 6 pct. 30 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice republicată, cu modificările și completările ulterioare, ,,Sunt asimilate tractorului agricol sau 

forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate ”. 

ART.2 Se interzice circulația pe drumurile de pe raza comunei Bod a vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu 

există obligativitatea înmatriculării, neînregistrate ori care nu poartă plăcuțele cu numărul de înregistrare 

precum și a vehiculelor radiate din evidență. 

ART.3 Se interzice circulația pe drumurile publice din comuna Bod a vehiculelor cu șenile fără bandaje de 

protecție.  

ART.4 Se interzice staționarea vehiculelor supuse înregistrării pe drumurile publice ale comunei Bod. 

ART.5 În sensul prezentului regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: 

a) înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile 

publice. Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare și numărul de înregistrare 

atribuit; 
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b) moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 

25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere 

prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă 

ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie 

a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este 

asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la 

secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a 

vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate 

prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau 

forestier;  

d) semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un 

autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier;  

e) tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având cel puțin 

două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru a 

trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în 

exploatarea agricolă ori forestieră și a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al 

mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al 

mărfurilor nu este decât o funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele 

destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;  

f) vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat 

în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.  

ART.6 Categoriile de vehicule care se supun înregistrării sunt: tractor agricol sau forestier, remorca, 

semiremorca, moped, vehiculele cu tracțiune animală. 

ART.7 Vehiculele aparținând Primăriei comunei Bod sunt scutite de la plata taxei de înregistrare și de cea a 

plăcuțelor cu numărul de înregistrare.  

ART.8 Proprietarii sau utilizatorii de vehicule, care potrivit legii nu se supun înmatriculării, sunt obligați să 

solicite Primăriei comunei Bod înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulație.  

 

CAP. II. ÎNREGISTRAREA/RADIEREA VEHICULELOR SUPUSE ÎNREGISTRARII 

 

ART.9 Înregistrarea și radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face de către Compartimentul Taxe și 

Impozite din cadrul Primăriei comunei Bod care ține evidența tuturor vehiculelor înregistrate sau radiate.  

ART.10 Conditii pentru inregistrare 

(1) Pentru a fi înregistrate sau admise în circulație, autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere, 

remorcile trebuie să fie omologate în condițiile legii.  

(2) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condițiile 

legii.  

(3) Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o 

viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu senile si a vehiculelor cu 

tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare. Inspecția 

tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare  

(4) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulație fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al 

ministrului transporturilor, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției 

Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

ART.11 Certificatul pentru inregistrare 

(1) Certificatul de înregistrare emis este în concordanță cu prevederile Ordinului M.A.I. nr.1454/2006 

privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înmatriculare și celui de înregistrare (Anexa 

2 la ordin), iar acestea sunt înscrise în ordinea menționată în Ordin, rubricile obligatorii de la 1 la 9. 

(2) Modelul și conținutul Certificatelor de înregistrare precum și caracteristicile plăcuțelor cu numărul de 

înregistrare atribuit, sunt prevăzute de reglementările legale în vigoare.  
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(3) Certificatele de înregistrare ale vehiculelor menționate la art................se semnează de către Primarul 

comunei Bod.  

(4) Plăcuțele de înregistrare vor îndeplini condițiile tehnice stabilite prin Regulamentul de aplicare a 

OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.  

(5) Proprietarul sau utilizatorul (după caz) vehiculului înregistrat va declara pe propria răspundere 

pierderea sau distrugerea certificatului de înregistrare și va solicita eliberarea unui nou document. În 

baza acestei declarații, Compartimentul Taxe și Impozite va elibera un nou certificat de înregistrare și 

va anula totodată, documentul eliberat anterior, după achitarea valorii acestuia.  

(6) Proprietarul sau utilizatorul (după caz) vehiculului înregistrat va declara pe propria răspundere 

pierderea sau distrugerea plăcuțelor cu numărul de înregistrare și va solicita eliberarea unor noi 

plăcuțe, după achitarea valorii acestora.  

(7) Taxa de înregistrare a vehiculelor, precum și taxa pentru plăcuțele cu numărul de înregistrare, pentru 

vehiculele prevăzute la art. 1 este stabilită anual prin Hotărârea Consiliului Local. 

(8) Pierderea sau distrugerea certificatului de înregistrare se declară pe proprie răspundere de către 

proprietarul sau utilizatorul (după caz) vehiculului înregistrat la Primăria comunei Bod, unde solicită 

eliberarea unui nou document. va declara pe propria răspundere pierderea sau distrugerea și va 

solicita eliberarea unui nou document. 

(9) Eliberarea unui nou certificat de înregistrare  se face de către Compartimentul Taxe și Impozite va 

elibera un nou certificat de înregistrare și va anula totodată, documentul eliberat anterior, după 

achitarea valorii acestuia.  

(10) Proprietarul sau utilizatorul, după caz, vehiculului înregistrat va declara pe propria răspundere 

pierderea sau distrugerea plăcuțelor cu numărul de înregistrare și va solicita eliberarea unor noi 

plăcuțe, după achitarea valorii acestora.  

ART.12 Înregistrarea 

(1) dată cu înregistrarea vehiculelor, de la Compartimentul Taxe și Impozite se eliberează un certificat de 

înregistrare și plăcuțele cu numărul de înregistrare.  

(2) Certificatele de înregistrare ale vehiculelor sunt semnate de Primarul comunei Bod.  

(3) Certificatul de înregistrare al vehiculului și plăcuțele cu numărul de înregistrare atribuit se eliberează 

personal proprietarului de vehicul sau împuternicitului, delegatului acestuia sau utilizatorului după 

caz.  

ART.13 Acte necesare inregistrarii 

(1) În vederea înregistrării vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării, 

solicitanții vor prezenta următoarele documente:  

a) cerere tipizata; ( anexa nr. 1)  

b) actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice și certificatul de înmatriculare 

de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice;  

c) actul de proprietate al vehiculului redactat în limba romană (original și copie);  

d) contractul de leasing și proces‐ verbal de predare‐primire al vehiculului, redactat în limba 

română, după caz, (original și copie);  

e) procura specială redactată sau tradusă în limba română, eliberată de proprietarul de drept al 

vehiculului, respectiv societatea de leasing din care să rezulte expres dreptul de înregistrare 

al vehiculului pe numele utilizatorului (după caz);  

f) declarație pe propria răspundere dată de conducătorul legal al persoanei juridice sau 

declarația în formă autentică dată de persoana fizică din care să rezulte că vehiculele cu 

datele de identificare ce fac obiectul înregistrării fac parte din patrimoniul propriu și 

precizarea titlului în temeiul căruia au fost dobândite (pentru cazul în care nu deține actul 

legal de proprietate al vehiculelor);  

g) dovada de plată a taxei de înregistrare;  

h) dovada de plată a plăcuțelor cu numărul de înregistrare;  

i) certificat de atestare fiscală al vânzătorului (dacă este cazul); 
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j) Documentele doveditoare redactate într‐o limbă străină vor fi traduse în limba română de 

către un traducător autorizat;  

k) cartea de identitate a vehiculului pentru mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, 

remorcile si semiremorcile agricole sau forestiere, 

l) pentru mașinile autopropulsate pentru servicii sau lucrări, a atestatului tehnic eliberat de 

către R.A. Registrul Auto Roman,  

m) dovada efectuării inspecției tehnice periodice, conform art. 9 alin. (4) din OUG 195/2002 

(2) Documentele originale se restituie pe loc după confruntarea cu copiile acestora.  

ART.14 Radierea 

(1) Radierea din evidența circulației a vehiculelor înregistrate se face de către autoritatea care a efectuat 

înregistrarea.  

(2) Proprietarii sau utilizatorii, după caz, de vehicule înregistrate sunt obligați să solicite radierea din 

evidență a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:  

a) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;  

b) la schimbarea domiciliului sau sediul în raza de competență a altei unități administrativ‐

teritoriale decât aceea unde vehiculul este înregistrat;  

c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului;  

d) când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul 

public și proprietarul face dovada că acesta este dezmembrat de un agent economic 

autorizat potrivit legii;      

e) când utilizatorul vehiculului, în baza unui contract de leasing nu mai are calitate din diverse 

motive. 

(3) În cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 90 (nouăzeci) zile de la data înregistrării 

plângerii, la solicitarea proprietarului.  

(4) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza ordonanței 

motivate a procurorului sau încheierii instanței de judecată.  

(5) Proprietarul sau utilizatorul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai dorește să îl 

păstreze în circulație, cu condiția depozitării lui în alte spații decât cele aparținând domeniului public.  

(6) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condițiile prevăzute de lege.  

(7) Radierea vehiculelor se face pe baza depunerii următoarelor documente:  

a) cererea solicitantului în care se menționează motivul radierii;  

b) cartea de identitate a vehiculului; 

c) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice și certificatul de înmatriculare 

de la Registrul Comerțului, în cazul persoanelor juridice, (original și copie);  

d) certificatul de înregistrare în original;  

e) plăcuțele cu numărul de înregistrare;  

f) declarație pe propria răspundere dată la notar prin care proprietarul își asumă faptul că 

autovehiculul nu mai este în proprietatea sa și că autovehiculul nu este depozitat pe 

domeniul public (dacă este cazul);  

g) documentele care atestă faptul că a intervenit una din situațiile prevăzute la 

punctul........................ 

CAP. III. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 

 

ART.15 Constituie contravenții, pe lângă faptele prevăzute de O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice și a Hotărârii nr.1391/04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si faptele săvârșite de conducătorii sau utilizatorii de 

vehicule (după caz), prevazute la pct. 14.2 și la art. 2, ART. 3, ART. 4 din prezentul regulament.  

ART.16 Se sancționează cu amendă stabilită prin Hotărârea Consiliului Local intre 100-150 lei pentru 

persoane fizice si intre 300-1000 lei pentru persoane juridice. 

ART.17 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către polițiști și de persoane  din 

cadrul Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei comunei Bod.  
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ART.18 Împotriva procesului‐verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face contestație sau 

plângere conform reglementărilor legale în vigoare.  

ART.19 Contravențiilor prevăzute la art.15 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale  Legii nr. 180/2002 privind aprobarea O.G. 

nr. 2/2001.  

ART.20 Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei comunei Bod, la solicitarea Poliției va furniza 

date din evidența vehiculelor înregistrate.  

 

CAP. IV. DISPOZIȚII FINALE 

                                                                                                                

ART.21 Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare și din plata taxei pentru plăcuțele cu număr de 

înregistrare constituie venituri la bugetul local al Primăriei comunei Bod.   

ART.22 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aducerii la cunoștința publică a Hotărârii Consiliului 

Local Bod prin care a fost aprobat, dată de la care orice alt regulament privind înregistrarea vehiculelor 

pentru care, potrivit legii, nu există obligativitatea înmatriculării își încetează aplicabilitatea 

  

CAP. V. ANEXE                                                                                                    
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Anexa nr.1 la Regulamentul privind înregistrarea vehiculelor pentru care, potrivit legii, nu există 

obligativitatea înmatriculării 

 

 

 

CERERE  

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR LENTE 

 

Subsemnatul (a)_____________________________________, domiciliat(ă)în 

______________________________str.cart.___________________________, nr._____, bl._____, sc.____, ap._____, în 

caliate de __________________ la SC_____________________, legitimat prin B.I./C.I. seria________ şi nr._____, 

având CNP___________________________, nr.telefon____________ solicit înregistrarea 

vehiculului/vehiculelor detailate în listă. 

 

Anexez prezentei, în copie următoarele documente: 

1. copie după actul de proprietate al vehiculului (contract de vânzare cumpărare sau declaraţie 

notarială sau declaraţie pe propria răspundere sau factură ,etc); 

2. fişa tehnică a vehiculului (după caz), carte de identitate privind admiterea în circulaţie pe 

drumurile publice; 

3. copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de înregistrare (persoană 

juridică); 

4. copia permisului de conducere deţinut; 

5. copia dovezii de plată a taxei de înregistrare; 

6. copia dovezii de plată a contravalorii plăcuţelor cu nr. de înregistrare; 

7. copia tichetului de asigurare obligatorie. 

 

Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se 

pedepseşte conform legii penale,cele declarate fiind corecte şi complete. 

 

 

Nr.c

rt. 

Tipul vehicul 

Marca –categ. 

Serie motor /serie 

şasiu 

Capacitatea cilindr. Culoarea 

An de fabricaţie 

     

     

 

 

 

 

 

Data:______________    Semnătura______________ 

 

 

 

 

Intocmit, 

Inspector Taxe si Impozite 

Elena NEGURA 


