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Referat de aprobare a proiectului de hotărâre:
Privind fundamentarea elaborării proiectului de hotărâre având ca obiect aprobarea Regulamentului privind
procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării,
de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Baia Mare

Având în vedere:
▪Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
„ SECŢIUNEA 2: Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor
Art. 11 (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să
le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
Art. 14 (1)Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute
la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, precum şi vehiculele cu tracţiune
animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor
municipiului Bucureşti, care, prin compartimentele de specialitate, ţin şi evidenţa acestora”.
▪Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată”:
„SECTIUNEA 2: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
SUBSECTIUNEA 1: Înmatricularea si înregistrarea vehiculelor
Art. 25 (1)Numarul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea
localitatii și denumirea abreviata a judetului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si dintr-un
numar de ordine, format din cifre arabe”.
- Adresa nr. 9363/07.10.2019 a Instituției Prefectului - Județul Maramureș, înregistrată la Primăria Municipiului
Baia Mare sub nr. 39160/09.10.2019 alături de care ne-a fost înaintată o informare a Ministerului
Administrației și Internelor - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor cu privire la
adoptarea de către autoritățile administrației publice locale de hotărâri pentru reglementarea procedurii de
înregistrare și radiere a vehiculelor.
Datorită schimbărilor frecvente ale legislației și a altor reglementări în ceea ce privește transporturile, precum
și dezvoltării tehnologice ce a dus la apariția altor categorii de vehicule, asimilate celor ce trebuiesc
înregistrate, se impune necesitatea elaborării unui nou Regulament privind procedura pentru înregistrarea,
evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativteritorială a Municipiului Baia Mare.
Raportat la cele de mai sus expuse, vă supun atenției, în vederea adoptării, proiectul de hotărâre.
Inițiator ,
Dr. ec.Cătălin Cherecheş
Primarul Municipiului Baia Mare
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