
 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE 

 

 

 

Nr. 27 din 14.05.2020 
 

PROIECT DE H O T A R A R E 
pentru  aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Pietroasele, jud.Buzau, care nu se supun 
inmatricularii 

 
 

Primarul comunei Pietroasele, județul Buzău; 

Având în vedere: 

- raportul Compartimentului de specialitate din  cadrul UAT  Pietroasele, înregistrat cu numărul 1710 

din data de 14.05.2020; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzău, înregistrat la numărul 1711 

din data de 14.05.2020;  

- adresa Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor cu 

nr.3908283/27.03.2020, inregistrata la UAT Pietroasele la nr.1489/28.04.2020; 

- prevederile art. 120,alin.(1) si art.121  din Constitutia Romaniei; 

- prevederile art.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15.oct.1985, 

ratificata prin Legea nr.199/1997; 

- prevederile art.7, alin.(2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art.21, lit.m si art.28 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006; 

- prevederile Legii nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica; 

- prevederile Ordinului nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si 

eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind 

circulatia pe drumurile publice; 

- prevederile H.G.nr.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002; 

- prevederile Ordinului nr.2132/2005 privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si 

certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de pe raza administrativ teritoriala a Comunei Pietroasele, jud.Buzau, care nu se supun 
inmatricularii, ai caror proprietari au domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru in comuna 
Pietroasele, judetul Buzau. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 

de ,,impozite si taxe locale, casierie si urmarire fiscala” al Unitatii Administrativ teritoriale Pietroasele. 

Art.3 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, 

privind  Codul Administrativ. 

Initiator, 

Primar    

                                      Cornel Enache                                avizat, 

                                                                                            Secretar general 

                                                                                           Matache Aurelia  



 

      

 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr. 1710/14.05.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  
privind procedura pentru înregistrarea , eviden ța și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ  
teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău  

 

Având în vedere modificările intervenite în legisla ție, cu privire 
la în reg i s t ra rea  ș i  r ad i erea  veh icu le lo r  l en te  ,  se  impune  
implementarea unui nou r e gu l am en t  p r i v i n d  p ro ce d u r a  p en t ru  
în reg i s t r a rea  ,  ev iden ț a  ș i  r ad ie rea  veh i cu l e l o r  care  nu  se  
supun  înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a comunei 
Pietroasele, jud.Buzău. 

Reg lemetarea  ju r id ică  a  p ro iectu lu i  de  hotărâre  o  
const i tu ie  prevederile art.23.alin.(3) din Ordinul MAI 1501/2006 
privind procedura înmatriculării, radierii și eliberarea autoriza ției 
de circula ție provizorie sau pentru probe a vehiculelor ș i  anume: 
,,Procedura de înregistrare ș i  radiere a vehiculelor de către 
consiliile locale se stabilește prin hotărâre a consiliului local , cu 
avizul consultativ al Direc ției regim permise de conducere  ș i  
înmatr icu la re  a  veh icu le lo r  d in  cadru l  M in i s teru lu i  
Administrației și Internelor". 

În urma obținerii avizului consultativ al Serviciului regim 
permise de conducere ș i  înmatriculare a vehiculelor din cadrul 
Ministerului  Administra ției și Internelor pentru noul regulament 
privind procedura pentru înregistrarea , eviden ța și radierea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza 
administrativ teritorială a comunei Pietroasele, jud .  Buzău  ,  
cons ider  necesar  ș i  opor tun in i ț i e rea  unu i  p ro iect  de  
hotărâre cu privire la aprobarea acestui regulament.  

Intocmit, 

        Inspector  
            Popa Ion 

 

      



 

ROMANIA 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: primariapietroasele@yahoo.com 

Nr.1711din  14.05.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  
privind procedura pentru înregistrarea , eviden ța și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ  
teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău.  

 

In conformitate cu prevederile art.14, alin.(1) din OUG nr.195/2002 

privind circulatia pe drumurile publice, republicata si aprobata prin Legea 
nr.49/2006:” Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau 

forestiere, altele decat cele prevazute la art.13, alin.(2), inclusiv remorcile 
destinate a fi tractate de acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se 
inregistreaza la nivelul primarilor oraselor, care, prin compartimentele de 

specialitate, tin si evidenta acestora”.Aceasta prevedere este cuprinsa si in 
Ordinul MAI nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, 
radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a 

vehiculelor. 
Avand in vedere: 

- prevederile art.23, alin.(3) din ordinul sus mentionat, potrivit caruia” 
procedura de inregistrare si radiere a vehiculelor de catre consiliile 
locale se stabileste prin hotarare a consiliului local, cu avizul 

consultativ al Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a 
vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Interenlor” 

coroborat cu raportul compartimentului de specialitate propun 
adoptarea proiectului de hotarare in forma initiata. 
 

 
Primar, 

 

Cornel Enache 
 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

 

HOTARARE 

pentru  aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza 

administrativ teritoriala a Comunei Pietroasele, jud.Buzau, care nu se supun inmatricularii 

 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, judetul Buzau; 

Având în vedere: 

 

- raportul Compartimentului de specialitate din  cadrul UAT  Pietroasele, înregistrat cu numărul 1710 din data de 

14.05.2020; 

- referatul de aprobare al  Primarului comunei Pietroasele, judetul Buzău, înregistrat la numărul 1711 din data de 

14.05.2020;  

- adresa Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor cu nr.3908283/27.03.2020, inregistrata la 

UAT Pietroasele la nr.1489/28.04.2020; 

- prevederile art. 120,alin.(1) si art.121  din Constitutia Romaniei; 

- prevederile art.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15.oct.1985, ratificata prin 

Legea nr.199/1997; 

- prevederile art.7, alin.(2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile art.21, lit.m si art.28 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006; 

- prevederile Legii nr.52/2003, republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica; 

- prevederile Ordinului nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei 

de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind circulatia pe 

drumurile publice; 

- prevederile H.G.nr.1391/2006 privind aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G.nr.195/2002; 

- prevederile Ordinului nr.2132/2005 privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea 

autenticitatii vehiculelor rutiere; 

- avizul nr.3797646/24.06.2020 acordat de serviciul Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, 

inregistrat la UAT Pietroasele la nr.2469/13.07.2020; 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din O.U.G 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe 

raza administrativ teritoriala a Comunei Pietroasele, jud.Buzau, care nu se supun inmatricularii, ai caror proprietari au 

domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru in comuna Pietroasele, judetul Buzau. 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de ,,impozite 

si taxe locale, casierie si urmarire fiscala” al Unitatii Administrativ teritoriale Pietroasele. 

Art.3 Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G nr.57/2019, privind  Codul 

Administrativ. 

Presedinte de sedinta, 

Gheorghe Mioara 

                                          contrasemneaza    

Secretar general,                                                                                                         

                                                                                                         Matache Aurelia 

Nr.33/30.07.2020 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din data de 

30.07.2020, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu un nr.de 13 voturi 

pentru, - abtineri, - voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 



 

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

  

 

NR.________DIN 30.07.2020 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

R A P O R T   A V I Z A R E 

proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind procedura pentru înregistrarea , evidența și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza 

administrativ  teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău  

 

                Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 30.07.2020 a analizat 

proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului  

privind procedura pentru înregistrarea , evidența și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza 

administrativ teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău , il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei 

ordinare din data de 30.07.2020. 

 
  COMISIA : 

1. Mocanu Laurentiu - presedinte…………............................... 
2.Petre Valeriu  - secretar…………………….... .................... 

3.Tescan Neculai Miron - membru………………………….. 

4. Barzoiu Lilian - membru …………………………………. 

5. Tanase Ionel – membru …………………………………… 

 



 

                                                                       

 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL PIETROASELE 

                    

 
 

NR._____DIN 30.07.2020 

 

Comisia pentru administratie publica locala, 

amenajare teritoriu si urbanism, protectia mediului si turism(3) 

R A P O R T   A V I Z A R E 

proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului  

privind procedura pentru înregistrarea , evidența și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza 

administrativ  teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău  

 

                Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus 

mentionata, in sedinta comisiei pe domenii din data de 30.07.2020 a analizat 

proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului  

privind procedura pentru înregistrarea , evidența și radierea  

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza 

administrativ teritorială a comunei Pietroasele, jud. Buzău , il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei 

ordinare din data de 30.07.2020. 

 

  COMISIA: 

    1.Banica Ionel  - presedinte…………………............................ 

    2. Dumitrascu Dragos Dumitru - secretar ………………....... 

    3.Zaplaic Virgil- membru …………………….......................... 

    4.Mihaiu Ion - membru…………………................................. 

    5.Filip Stefan -membru……….................................................                                                           



 

 


