
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

    CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. COMUNA ŢINTEŞTI  
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comuna Tintesti 

 
Consiliul local al Comunei Ţinteşti ,  

Consiliul local al Comunei Ţinteşti , 
Având în vedere: 

 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Ţinteşti , judetul Buzău, 
înregistrat cu numărul 2133/06.03.2020;  
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului, înregistrat cu numărul 2132/06.03.2020;  
- raportul comun de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Comunei Ţinteşti nr. 2259/19.03.2020;  
- adresa Consiliului Judetean Buzau nr. 1097/18.02.2020; 
În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin. (l), lit. a) din Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, 
evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Tintesti , 
prezentat în anexă. 
Art. 2 Compartimentul Impozite si taxe vor aduce la îndeplinire 
dispoziţiile prezentei hotărâri. 
Art. 3 Secretarul general al comunei Ţinteşti va comunica prezenta 
Primarului comunei Ţinteşti, Compartimentului Impozite și Taxe Locale, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău. 
 
Nr. 20/20.03.2020 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,  
Consilier Local,                                                    Secretar general UAT,  
Irimia Jipa            Petrescu Sandina   
 
 
Acasta hotarare a fost aprobata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta din data de 
20.03.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin (1),(2) si (3) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu un numar de  13 voturi  pentru ,  0 
abtineri   si 0   voturi impotriva  din numarul total de 13 consilieri in functie si  consilieri 
prezenti la sedinta . 



Anexa la HCL nr.20/20.03.2020 
 

REGULAMENT 
privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa si radierea vehiculelor pentru care 

exista obligativitatea înregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a comunei 
Ţinteşti 

CAPITOLUL I. 
PRINCIPII GENERALE 
Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de înregistrare, 
eviden_a si procedura radierii vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrarii si 
anume cele prevazute în Anexa nr. 1, ai caror proprietari au domiciliul, resedinta ori sediul 
în comuna Ţinteşti . 
Art. 2. În sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au 
urmatorul în_eles: 
1. de_inator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseşte un vehicul în baza 
unui contract de leasing sau contract de închiriere; 
2. înregistrare - operaţiunea administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate 
circula pe drumurile publice. Dovada atestarii înregistrarii este certificatul de înregistrare 
si numarul de înregistrare atribuit. 
3. moped - autovehicul, cu doua sau trei roţi, a carui viteza maxima prin construcţie 
este mai mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu 
ardere interna, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 
cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala 
continua maxima nu depaseste 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, 
neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului 
cvadriciclul usor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la sec_iunea 4 
din Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea car_ii de identitate a vehiculelor 
rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate 
prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuinţei nr. 211/2003, cu 
modificarile si ompletarile ulterioare; 
4. remorca-vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau 
forestier; 
5. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata în parte 
de catre un tractor agricol sau forestier; 
6. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circula pe roţi sau pe 
senile, având cel puţin doua axe, a carui principala funcţie consta în puterea sa de 
tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona 
anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricola ori forestierasi a 
carui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al marfurilor ori pentru 
tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al marfurilor 
nu este decât o funcţie secundara. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier 
vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite masini 
autopropulsate; 
7. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de 
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori 
pentru efectuarea de servicii sau lucrari; 
Art. 3. (1) Pentru a fi înregistrate sau admise în circula_ie mopedele, troleibuzele, 
tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea si tramvaiele 
trebuie sa fie omologate în condi_iile legii. 
(2) Pentru a fi înregistrate si a circula pe drumurile publice, vehiculele supuse 



înregistrarii, cu excepţia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima contructiva care nu 
depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tracţiune 
animala, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare. 
(3) Inspecţia tehnica periodica se efectueaza în staţii autorizate, conform legislaţiei în 
vigoare. 
Art. 4. Proprietarii de vehicule supuse înregistrarii sau deţinatorii mandataţi ai 
acestora cu domiciliul, resedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în strainatate, 
sediul sau punctul de lucru în comuna Ţinteşti , sunt obligaţi sa solicite înregistrarea 
acestora înainte de a le pune în circulaţie si radierea lor din evidenţa, potrivit prezentului 
Regulament. 
Art. 5. Proprietarii de vehicule înregistrate sau deţinatorii mandataţi ai acestora au 
obligaţia sa monteze pe acestea, dupa caz, una sau doua placuţe cu numarul de 
înregistrare. 
CAPITOLUL II. 
VEHICULE 
Secţiunea 1 
Înregistrarea mopedelor, tramvaielor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de acestea şi a maşinilor 
autopropulsate 
Art. 6. Autoritatea competenta pentru înregistrarea, eviden_a si radierea vehiculelor 
de pe raza comunei Ţinteşti , pentru care exista obligativitatea înregistrarii, este Primaria 
comuna Ţinteşti prin Compartimentul Impozite si Tax Locale . 
Art. 7. Persoana fizica sau juridica care de_ine vehicule supuse înregistrarii, sau 
înregistrate în alte localitaţi si îsi stabileste domiciliul, resedinţa în cazul persoanelor fizice 
cu domiciliul în strainatate, sediul ori punctul de lucru încomuna Ţinteşti  , este obligata 
sa solicite înregistrarea în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, resedinţei 
în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în strainatate, sediului ori punctului de lucru 
încomuna Ţinteşti  . 
Art. 8. (1) Înregistrarea vehiculelor pentru care exista obligativitatea înregistrarii se 
face pe baza depunerii urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul 
Regulament; 
b) actul de identitate al solicitantului persoana fizica, sau documentul care atesta 
dobândirea personalitaţii juridice persoanelor juridice, în original si copie; 
c) documentul care atesta dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, dupa caz, un 
drept de folosinţă asupra acestuia, în limba româna (factura, contract de vânzare, contract 
de leasing sau închiriere etc.); 
d) cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor 
agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere; 
e) atestatul tehnic - la înregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonoma 
”Registrul Auto Român”; 

f) dovada efectuarii inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia - 
excepţie în cazul maşinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu 
depaşeşte 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracţiune animala; 
g) dovada asigurarii obligatorie RCA-excepţie vehiculele cu tracţiune animala; 
h) dovada asigurarii parcarii vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii 
(dupa caz); 
i) dovada plaţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţa, ordin de plata); 
j) dovada plaţii contravalorii placuţei sau placuţelor cu numarul de înregistrare; 
k) dovada faptului ca vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrari 
anterioare; 
m) procura speciala în forma autentica, dupa caz. 
(2) Primaria comunei Ţinteşti  este scutita de la plata taxei de înregistrare pentru 



vehicule. 
(3) Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare a vehiculelor care nu se supun 
înmatricularii se stabileşte anual în hotarârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale. 
Art. 9. (1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se elibereaza un certificat de înregistrare, 
conform prevederilor Ordinului MAI nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile si 
conţinutul certificatului de înmatriculare si ale celui de înregistrare. Certificatul de 
înregistrare şi placuţele cu numar de înregistrare se înmâneaza personal, pe baza de 
semnatura, proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia. 
(2) Modelul şi conţinutul certificatului de înregistrare este prevazut în Anexa nr. 4 la 
prezentul Regulament. 
Art. 10. La înregistrare, vehiculului i se atribuie placuţe cu un singur numar de 
înregistrare care sunt conforme prevederilor art. 22 lit. (a) din HG nr. 1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
Art. 11. (1) Placuţele cu numarul de înregistrare, trebuie sa aiba fondul reflectorizant 
de culoare galbena, iar literele si cifrele, în relief, de culoare neagra. 
(2) Numarul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitaţii si 
denumirea abreviata a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum si 
dintr-un numar de ordine, format din cifre arabe. 
(3) Modelul şi caracteristicile placuţei cu numar de înregistrare sunt prezentate în 
Anexa nr. 6 la prezentul Regulament. 
Art. 12. În cazul schimbarii oricaror date referitoare la deţinator ori la vehicul, 
înscrise în certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritaţii 
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. 13. (1) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate 
ori care nu poarta placuţa sau placuţe cu numarul de înregistrare, precum si circulaţia 
acestora pe alte trasee decât cele stabilite de administraţia locala, inclusiv a vehiculelor cu 
tracţiune animala. 
(2) Persoanele juridice deţinatoare de vehicule înregistrate au urmatoarele obligaţii: 
a) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca în 
cursa; 
b) sa instaleze la intrarile şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de prevenire privind 
condiţiile de circulaţie a acestora pe drumurile publice. 

Sec_iunea 2 
Înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animala 
Art. 14. Înregistrarea vehiculului cu tracţiune animala si eliberarea certificatului de 
înregistrare se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul 
Regulament; 
b) actul de identitate al solicitantului, original şi copie; 
c) dovada de plata, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare si a placuţei cu 
numerele de înregistrare eliberate de catre Primaria comunei Tintesti prin 
Compartimentul Impozite si Taxe Locale ; 
d) dovada plaţii contravalorii taxei de înregistrare; 
e) declaraţie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul este proprietarul 
vehiculului pentru care se solicita înregistrarea - se depune în cazul în care solicitantul nu 
deţine un act de dobândire a acestuia; 
f) procura speciala, dupa caz. 
CAPITOLUL III. 
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, RESPECTIV 



A UNUI NOU SET DE PLACUŢE CU NUMAR DE ÎNREGISTRARE 

Art. 15. (1) În cazul modificarii datelor înscrise în certificatul de înregistrare, 
referitoare la vehicul sau de_inator, acesta este obligat sa solicite eliberarea unui nou 
certificat de înregistrare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. 
Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificarii unor date înscrise în 
acesta se efectueaza în baza depunerii urmatoarelor documente, în original si copie: 
-cererea solicitantului; 
-cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma 
„Registrul Auto Român”, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere, remorcilor agricole sau forestiere; 
- atestatul tehnic - în cazul maşinilor autopropulsate pentru lucrari; 
- vechiul certificat de înregistrare; 
- dovada plaţii contravalorii certificatului de înregistrare; 
- actul de identitate al solicitantului; 
- documentul care atesta schimbarea numelui sau a denumirii deţinatorului, dupa caz; 
- certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal local competent, în cazul schimbarii 
domiciliului, reşedinţei sau sediului în cadrul aceleiaşi localitaţi, sau schimbarii motorului 
cu altul cu o capacitate cilindrica diferita, ori a masei totale maxima autorizata în cazul 
remorcilor agricole sau forestiere; 
- procura speciala, dupa caz. 
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) se restituie solicitantului înregistrarii, 
pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul 
tehnic se restituie odata cu predarea noului certificat de înregistrare a vehiculului. 
Art. 16. (1) În cazul pierderii, furtului ori deteriorarii certificatului de înregistrare sau 
a placuţelor cu numar de înregistrare, de_inatorul vehiculului respectiv este obligat sa 
solicite eliberarea unui duplicat al acestui document, respectiv a unor noi placuţe cu 
numar de înregistrare în termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, 
ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz. 
(2) În cazurile prevazute la alin. (1) eliberarea unui duplicat al certificatului de 
înregistrare sau a unor noi placuţe cu numar de înregistrare se efectueaza în baza 
depunerii 
urmatoarelor documente, în original si copie: 
- cererea solicitantului; 
- cartea de identitate a vehiculului, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole 
sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere; 
- atestatul tehnic - în cazul maşinilor autopropulsate; 
- certificatul de înregistrare deteriorat, placuţele deteriorate, ori documentul care atesta 
pierderea sau furtul acestora, dupa caz; 
- dovada plaţii contravalorii certificatului de înregistrare, sau a placuţelor cu numar de 
înregistrare, dupa caz; 
-actul de identitate al solicitantului; 
- procura speciala, dupa caz. 
(3) Documentele originale prevazute la alin.(2) se restituie deţinatorului, pe loc, dupa 
confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se 
restituie odata cu predarea duplicatului certificatului de înregistrare sau a placuţelor cu 
numar de înregistrare. 
Art. 17. Termenul în care se soluţioneaza cererile pentru eliberarea unui certificat de 
întregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare. 
CAPITOLUL IV. 
RADIEREA DIN CIRCULA_IE A VEHICULELOR ÎNREGISTRATE 
Art. 18. Radierea vehiculelor se face de catre compartimentul de specialitate din 
cadrul Primariei comunei Tintesti , la cererea proprietarului vehiculului înregistrat sau a 
deţinatorului mandatat al acestuia, în urmatoarele cazuri: 



a) acesta doreste retragerea din circula_ie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia 
într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; 
b) face dovada dezmembrarii vehiculului; 
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii; 
d) la schimbarea domiciliului, a resedinĂei sau a sediului deţinatorului, pe raza de 
competenţa a altei autoritaţi decât cea care a efectuat înregistrarea; 
e) la scoaterea definitiva din România a vehiculului respectiv; 
f) în cazul furtului, de_inatorul vehiculului este obligat sa solicite radierea acestuia în 30 
zile de la data declararii furtului. 
Art. 19. Este interzisa circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din 
evidenţa. 
Art. 20. Se radiaza din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea Dispoziţiei 
Primarului, vehiculul abandonat sau fara stapân, declarat ca atare prin dispoziţie. 
Art. 21. Radierea se comunica în termen de 30 de zile de catre autoritatea care a 
efectuat-o, organului fiscal competent al autoritaţii administraţiei publice locale. 
Art. 22. (1) Radierea vehiculelor se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr.3 din prezentul 
Regulament; 
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care 
atesta dobândirea personalitaţii juridice, în original şi copie; 
c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic, dupa caz, în original şi copie; 
d) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original; 
e) placuţele cu numarul de înregistrare; 
f) certificat de atestare fiscala; 
g) documentul care atesta dezmembrarea(dupa caz), în original şi copie; 
h) documentul care atesta scoaterea din România a vehiculului(dupa caz), în original şi 
copie; 
i) documentul care atesta furtul vehiculului(dupa caz); 
j) contractul de vânzare cumparare a vehiculului; în original şi copie; 
k) dispoziţia de radiere din oficiu(dupa caz). 
(2) Documentele originale prevazute la alin.(1) lit. b), c), g) _i j) se restituie 
deţinatorului, pe loc, dupa confruntarea copiilor cu acestea. 
Art.23. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare si a placuţei sau 
placuţelor cu numarul de înregistrare, şi emiterea unui certificat de radiere, al carui model 
este prezentat în Anexa nr.5 la prezentul Regulament. 
CAPITOLUL V. 
EVIDENŢELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE ÎNREGISTRARE 
ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM SI A CERTIFICATELOR DE ÎNREGISTRARE 
ELIBERATE DE PRIMARIA COMUNEI TINTESTI  
Art. 24. (1) Evidenţa vehiculelor înregistrate/radiate în comuna Tintesti se ţine 
într-un registru special destinat în acest scop, denumit „Registru de evidenţa a vehiculelor 
înregistrate/radiate”, care se înregistreaza în registrul de intrare-iesire . 
(2) Registrul de evidenţa a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document 
oficial în care se înscriu: 
- date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului; 
- date privind vehiculul; 
- numarul de înregistrare atribuit vehiculului; 
- date privind radierea din circulaţie a vehiculului; 
- semnatura proprietarului/utilizatorului vehiculului. 

CAPITOLUL VI. 
OBLIGAŢIILE DEŢINATORILOR DE VEHICULE 
Art. 25. Deţinatorul de vehicul înregistrat, persoana fizica si persoana juridica cu 
domiciliul, sediul sau resedinţa în comuna Tintesti , este obligat: 



a) sa declare autoritaţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) sa solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de înregistrare 
daca, dupa obţinerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia. 
CAPITOLUL VII. 
DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII 
Art. 26. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurata conform legii 
de catre funcţionarii din cadrul compartimentul de specialitate din cadrul Primariei 
comunei Tintesti , care: 
-vor primi si soluţiona solicitarile referitoare la înregistrarea si radierea din circulaţie 
a tuturor categoriilor de vehicule supuse înregistrarii; 
-vor direcţiona deţinatorii de vehicule carora le-a fost eliberat certificatul de 
înregistrare catre o unitate specializata în vedere comandarii placuţei/placuţelor de cu 
numarul de înregistrare; 
-vor elibera un nou certificat de înregistrare în condiţiile impuse de regulament. 
Art. 27. Înregistrarea unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o 
în cazul în care aceasta opera_iune s-a facut cu încalcarea normelor legale referitoare la 
aceasta opraţiune. 
Art. 28. Compartimentul de specialitate va asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu 
gratuit a solicitarilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea 
deţinatorilor de vehicule înregistrate si cu privire la evidenţa lor, respectând prevederile 
Regulamentului (UE)nr.2016/697privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a Legii 
nr.190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce prive_te prelucrarea datelor cu caracter personal _i privind libera circulaţie 
a acestor date şi de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 
Art. 30. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile 
prevederile O.U.G nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu 
modificarile şi completarile ulterioare, H.G.nr.1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, iar 
aplicarea sancţiunilor se face de catre poliţistul rutier, iar în punctele de trecere a 
frontierei de stat a României, de catre poliţiştii de frontiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 la Regulament 
 
 

Vehiculele care se supun procedurii înregistrarii sunt urmatoarele: 

a) troleibuzele omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma ”Registrul Auto 

Român”; 

b) mopedele (categoria L1e şi L2e) şi cvadriciclurile uşoare (categoria L6e); 

c) tractoarele agricole sau forestiere (categoria T şi C); 

d) remorcile si semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau 

forestiere (categoria R); 

e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S); 

f) vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lucrari, denumite maşini 

autopropulsate; 

g) vehiculele care se deplaseaza pe şine, denumite tramvaie; 

h) vehiculele cu tracţiune animala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la Regulament 
CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTA 

OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRARII 
DOMNULE PRIMAR, 

Subsemnatul/Subscrisa_________________________________________ cu domiciliul/ 

reşedinţa/ sediul în comuna Tintesti , sat  ______________________ nr. ___ bl.______ 

ap.____,posesor al C.I/B.I. seria ____ nr. _____________ eliberat de catre ___________________ 

la data de ________ CNP/CUI______________________ solicit înregistrarea unui vehicul cu 

urmatoarele date de identificare: 

1.Numarul de identificare al vehiculului (serie şasiu)____________________________ 

2.Categoria_____________________________________________________________ 

3.Marca_________________________________________________________________ 

4.Tipul/Varianta_________________________________________________________ 

5.Cilindreea motorului(cmc)_______________________________________________ 

6.Numarul de locuri_______________________________________________________ 

7.Culoarea______________________________________________________________ 

8.Seria carţii de identitate/atestatului tehnic_____________________________________ 

9.Anul fabricaţiei_________________________________________________________ 

Anexez prezentei, în copie, urmatoarele documente: 
• actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care 
atesta dobândirea personalitaţii juridice, (copie); 
• documentul care atesta dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, dupa caz, un 
drept de folosinţa asupra acestuia, în limba româna (factura, contract de vânzare, contract 
de leasing sau închiriere etc. - copie); 
• cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor 
agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere (copie şi original; 
• atestatul tehnic - la înregistrarea maşinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonoma 
”Registrul Auto Român” (copie şi original); 
• dovada efectuarii inspecţiei tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia 
excepţie în cazul maşinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu 
depaşeşte 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracţiune animala; (copie şi original) 
• dovada asigurarii obligatorie RCA-excepţie vehicúlele cu tracţiune animala;(copie) 
• dovada asigurarii parcarii vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut in condiţiile legii 
(dupa caz); 
• dovada faptului ca vehiculul este radiat din circulaţie, în cazul unei înregistrari 
anterioare. 
 
 
Data,           Semnatura, 
____________________       ______________________ 

 

 



 
 

Anexa nr. 3 la Regulament 
 
 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTA 
OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRARII 

Domnule Primar, 
Subsemnatul/Subscrisa________________________________________________ 

cu domiciliul/reşedinţa/sediul în comuna Tintesti sat ______________________ nr. ____ 

bl.______et.______ap._____posesor al C.I/B.I. seria ____nr. _________________ 

eliberat de catre ____________la data de ________ CNP/CUI______________________ 

solicit radierea vehiculului _______________________________________ serie _asiu 

_________________________ cu numarul de înregistrare __________________din 

urmatorul motiv: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente: 
a) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care 
atesta dobândirea personalitaţii juridice, în copie; 
b) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original; 
c) placuţele cu numarul de înregistrare; 
d) certificat de atestare fiscala; 
e) copia carţii de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (dupa caz); 
e) copia documentului care atesta dezmembrarea (dupa caz); 
f) copia documentului care atesta scoaterea din România a vehiculului (dupa caz); 
g) documentul care atesta furtul vehiculului (dupa caz); 
h) copia documentului care atesta transferul dreptului de proprietate (dupa caz); 
i) dispozitia de radiere din oficiu (dupa caz). 
 
 
 
Data,            Semnatura, 
____________________       __________________________ 

 

 

 

 

 

 



 


