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HOTARÂREA NR.   50    / 2018  

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Cicîrlău, jud. Maramureș, care nu   se 

supun înmatriculării 

 

Consiliul Local al Comunei Cicîrlău, întrunit în şedinţă ordinară în data de   29 iunie    2018 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

d) art. 21  lit. m și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 45 alin. (1) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare  

      f)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică ;   

Luând act de: 

a) proiectul de hotărâre initiat de 
 
 Primarul Comunei Cicîrlău, însotit de raportul de 

aprobare, prin care solicită aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Cicîrlău, jud. 

Maramureș, care nu   se supun înmatriculării; 

a)  raportul compartimentului de resort si  referatul compartimetului de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei;   

b)  avizul  comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local; 

c) Avizul consultativ  al  Serviciului Permise Auto si Înmatriculări din cadrul Institutiei 

Prefectului – Judetul Maramures;  

În temeiul : Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii si eliberarea  autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor , OUG nr. 

195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare privind  circulatia pe drumurile 

publice, HG nr. 1391/2006 privind  aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 , 

Ordin nr. 2132/2005 privind omologarea individuală, eliberarea  cărtii de identitate si certificarea  

autenticității vehculelor rutiere şi potrivit art. 36, alin. 2, lit c  si d , art. 115, lit.  b   din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Cicîrlău, jud. Maramureș, care nu se 

supun înmatriculării, ai căror proprietari   au domiciliul,  resedinta , sediul sau  punctul de lucru   în 

Comuna Cicîrlău, judetul Maramureș . 

 

 

 

 



 

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cicîrlău 

nr.   26 din 31 iulie 2006    . 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţie Prefectului – Judeţul Maramureș, în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului Comunei Cicîrlău,  

Postului de Politie Cicîrlău  , Politiei Locale Cicîrlău  , Serviciului Permise Auto si Înmatriculări din 

cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Maramures şi afişare pe www. comunacicirlau.ro.  

 

 

 

 

        PRESEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNAT SECRETAR 
                Nicolae  SABOU                                                        Georgela  POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri  13, prezenti  12,  voturi pentru 12 
 

 
 

 

 

 



 

 

                                     

REGULAMENT   

 

PRIVIND PROCEDURA  PENTRU INREGISTRAREA,  

EVIDENTA SI RADIEREA VEHICULELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV 

TERITORIALA A COMUNEI CICÎRLĂU, JUD. MARAMURES CARE NU SE SUPUN 

INMATRICULARII 

Cap. I 

PRINCIPII GENERALE 

  

Art. 1  Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării, evidenţa si procedura 

radierii vehiculelor care nu se supun înmatriculării,  ai căror proprietari  au domiciliul,  resedinta, 

sediul sau  punctul de lucru   în comuna Cicîrlău, judetul Maramureș.  

Art. 2  Se înregistrează în Comuna Cicîrlău numai tramvaiele, troleibuzele,  mopedele, tractoarele 

care nu se supun înmatriculării, masinile si  utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de 

constructii, agricole sau  forestiere care păstrează caracteristicile de bază a unui tractor  si vehiculele 

cu tractiune animalĂ. Anexa 1 la regulament . 

Art. 3   În sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au următorul înteles: 

1.  înregistrare – operatiune administrativă prin care se  atestă că un vehicol poate circula pe 

drumurile publice. Dovada înregistrării este  certificatul si plăcutele de înregistrare. 

2. drum public -   orice cale de comunicatie terestră , cu exceptia  căilor ferate, amenajată 

pentru traficul rutier sau  pietonal, deschisă  circulatiei publice.  

3. vehicul – sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace  de 

autopropulsare, utilizat în  mod curent pentru efectuarea de lucrări /prestarea de servicii, 

pentru transportul  de persoane  si/sau bunuri .  

4. moped - autovehicul, 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 cm
3
 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, astfel 

cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind 

omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi 

omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul 

ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

5. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, 

având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă 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 agricolă ori forestieră şi 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 

funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate 

efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate; 

6. remorcă - vehiculul fără motor,  destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor 

agricol sau forestier; 

7. semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către 

un autovehicul sau de către un tractor agricol sau forestier; 

8. masină  autopropulsată pentru lucrări – utilaj autopropulsat destinat , prin constructie si 

echipare unor lucrări, care circulă pe  drumurile publice numai pentru a se  deplasa de la locul 

de garare si locul unde se execută lucrările, având o viteză care nu depăseste 30km/h.  

9. Detinător/ mandatat – persoană fizică sau juridică care foloseste  un vehicul în baza  unui  

contract  de leasing ,  închiriere sau comodat.  

10.  RAR-  Registrul Auto Român  

11. CIV – carte de identitate a vehiculului   

12. Atestat tehnic -  document eliberat de către RAR pentru categoriile de autovehicule   care nu 



 

se supun omologării  

Art. 4.  Proprietarii sau detinătorii mandatați ai vehiculelor mentionate la art. 2 , persoane fizice sau 

juridice  cu domiciliul, sediul , reședinta sau punctul de lucru  în Comuna Cicîrlău , sunt obligati să   

le înregistreze  înainte  de a le pune în circulatie, potrivit prezentului regulament.  

Art. 5.  (1)  Pentru a circula pe drumurile publice  din Comuna Cicîrlău , vehiculele pentru care nu  

există obligatia înmaticulării, trebuie să  fie în bună stare de functionare si să îndeplinească 

conditiile tehnice minime  stabilite în fisa tehnică a vehiculului completată de solicitantul 

înregistrării pe propia răspundere, să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației 

rutiere, protectia mediului .  

(2) Pentru a fi înregistrate sau admise în circulaţie tramvaiele, troleibuzele,  mopedele, 

tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea trebuie să fie 

omologate în condiţiile legii. Documentul care  atestă omologarea  este cartea de identitate  a   

vehiculului eliberat de către Regia Autonomă ,, Registrul Auto  Român” ( RAR) . Pentru vehicúlele  

care nu  se supun omologării  și /sau eliberării  cărtii de identitate a vehiculului, proprietarii acestora 

trebuie să prezinte atestatul tehnic eliberat de RAR. 

(3) Pentru a fi înregistate şi circula pe drumurile publice din comuna Cicîrlău, vehiculele 

pentru care nu exista obligatia inmatricularii, cu excepţia maşinilor autopropulsate cu o 

viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/h, a autovehiculelor cu şenile şi a 

vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform 

legislaţiei în vigoare. Inspectia tehnică periodică  se efectuează în statii autorizate , 

conform legislatiei în vigoare. 

(4) Vehiculele înregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animală, care circulă pe drumurile 

publice , trebuie să aibă  asigurare obligatorie pentru răspundere civilă  în caz  de pagube 

produse tertilor prin accidente  de circulatie, conform legii.  

Art. 6 Detinatorii de vehicule înregistrate au obligatia să monteze pe acestea  placuta  cu numarul 

de înregistrare. 

 

Cap. II. 

VEHICULE 
 

Secţiunea 1 

Inregistrarea tramvaielor, troleibuzelor, mopedelor, maşinilor autopropulsate pentru 

efectuarea de servicii sau lucrări, maşinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se 

supun înmatriculării 
 

Art. 7  Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se 

supun înmatriculării, este Primaria Comunei Cicîrlău. 

Înregistrarea se realizează numai pentru proprietarii vehiculelor care au domiciliul, reşedinţa 

sediul sau punctul de lucru pe raza admnistrativ-teritorială a Comunei Cicîrlău, judeţul Maramureș. 

La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare se poate înscrie si o altă 

persoană  decât proprietarul, specificându-se calitatea în care acesta poate  utiliza vehiculul. 

Art. 8 Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi îşi stabileşte 

domiciliul sau reşedinţa în comuna Cicîrlău, judeţul Maramureș, este obligată să le înregistreze în 

termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei proprietarului în Comuna 

Cicîrlău. 

Art. 9 Inregistrarea vehiculului se face pe baza urmatoarelor documente: 

a) cererea solicitantului, model prezentat in Anexa nr. 2 din prezentul Regulament; 

b) actul de proprietate al vehiculului in limba română ( factura, contract de vanzare cumparare);În 

cazul  vehiculelor cu tractiune animală, detinătorul va da o declaratie pe proprie răspundere din 

care să rezulte faptul că   vehiculul care face obiectul înregistrării face parte din patrimoniul 

propriu. 

c) actul de identitate sau  certificatul de inregistrare eliberat de  Registrul Comertului; 

d) cartea de identitate a vehiculului  sau atestatul tehnic  ( după caz) 

e) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice (dupa caz); 

f) dovada asigurarii obligatorie pentru raspundere civila (dupa caz); 

g) dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii (dupa 

caz); 



 

h) fisa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria raspundere ( anexa 3); 

i) dovada radierii din circulatie, în cazul   unei înregistrării anterioare; 

j) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare, (chitanta, ordin de plata);  

k) dovada platii contravalorii placutei sau placutelor cu numarul de inregistrare si  dovada plătii  

taxei de eliberare   a certificatului de înregistrare ;  

l) declaratie fiscală/   decizie de impunere  pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport  

m) poza utilajului  

Primaria Comunei Cicîrlău,  precum și alte înstituții publice aflate in subordinea Consiliului 

Local al Comunei Cicîrlău,  sunt scutite de la plata taxei de inregistrare pentru vehicule. 

Art. 10 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de  înregistrare, ( anexa 6) 

conform prevederilor Ordinului MAI nr 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul 

certificatului de înregistrare. Certificatul se înmânează personal, pe bază de semnătură, 

proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia. 

Art.11 La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuţe  cu un singur număr de înregistrare care sunt 

conform  prevederilor art. 22, lit. (a) din H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.12.  

 1) Placutele cu numarul de inregistrare, trebuie sa aiba fondul reflectorizant, de culoare 

galbena, iar literele si cifrele, in relief, de culoare neagra; 

2) Numarul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitatii si denumirea 

abreviata a judetului, scrise cu caractere latine, majuscule, precum si dintr-un numar de ordine 

format din cifre arabe. 

Art.13. In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise in 

certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autorităţii emitente eliberarea 

unui nou certificat de înregistrare , in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit 

aceasta modificare. 

Art.14. Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta 

placuta sau placutele cu numarul de inregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decat 

cele stabilite de administratia locala, inclusiv a vehiculelor cu tractiune animala. 

 

Sectiunea 2 

Inregistrarea vehiculelor cu tractiune animala 

 

Art.15. Inregistrarea vehiculului cu tractiune animala si eliberarea certificatului de inregistrare, se 

face pe baza urmatoarelor documente: 

a) cererea solicitantului, model prezentat in anexa nr. 3 din regulament; 

b) copie a actului de identitate; 

c) dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu 

numerele de înregistrare  

d) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care 

solicită  înregistrarea ;   

Cap. III  
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE , RESPECTIV A UNUI 

NOU SET DE PLĂCUŢE CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE 
 

Art. l6 (l) Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în 

acesta se efectuează în baza următoarelor documente în original şi copie: 

- cererea solicitantului;  

- cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă 

"Registrul Auto Român" sau atestatul tehnic;   
- fişa tehnică a vehiculului (după caz);   
- vechiul certificat de înregistrare;   
- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare;   
- actul de identitate al solicitantului.   

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea copiei 

cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de 



 

înregistrare a vehiculului. 

(3) În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de 

înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite eliberarea unui nou certificat 

de înregistrare, în teremen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data 

schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz .   
(4) În cazurile prevăzute la alin.3 eliberarea unui nou certificat de înregistrare se efectuează 

în baza următoarelor documente în orginal şi copie:  

- cererea solicitantului;  
- cartea de identitate a vehiculului;  

- certificatul de înregistrare deteriorat/ cu numele avut înaintea schimbării (după caz);   
- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare;  

- actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.  

Documentele originale prevăzute la alin. (4) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu 

acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de 

înregistrare a vehiculului. 

Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea unui nou certificat de înregistrare nu 

poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare. 

 

Cap. IV 

RADIEREA DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

INMATRICULARII 

 

Art.17. Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face de catre Primaria Comunei Cicîrlău, la 

cererea proprietarului in urmatoarele cazuri: 

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada 

depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii; 

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului; 

c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane , in conditiile legii; 

d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a 

altei autoritati decat cea care a efectuat inregistrarea; 

e) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv; 

f) in cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 30 de zile de la data inregistrarii 

plangerii la autoritatea care a efectuat inregistrarea, la solicitarea proprietarului; 

g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in baza hotararii 

instantei de judecata, conform legii de catre autoritatea care a efectuat inregistrarea; 

Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidentă. 

Art.18. Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, 

organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. 

Art.19. Radierea vehiculelor prevazute la art.1 se face pe baza urmatoarelor documente: 

a) cererea solicitantului, anexa  4  la regulament ; 

b) copie a actului de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de 

inregistrare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in copie; 

c) certificatul de inregistrare al vehiculului, in original; 

d) placutele cu numarul de inregistrare; 

e) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi; 

f) copie a documentului care atesta dezmembrarea (dupa caz); 

g) copie a documentului care atesta scoaterea din Romania a vehiculului (dupa caz); 

h) copie a documentului care atesta furtul vehiculului (dupa caz); 

i) copie a contractului de vanzare cumpărare a vehiculuilui, copie dupa ci/bi a cumparatorului 

(dupa caz); 

Art. 20. Radierea se face prin retragerea certificatului de inregistrare si a placutei sau placutelor cu 

numarul de inregistrare si eliberarea certificatului de radiere, conform anexei 5  

 

 

Cap.  V 



 

EVIDENŢELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE 

ÎNREGISTRARE ATRIBUITE /REZERVATE PRECUM ŞI A CERTIFICATELOR DE 

ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE COMUNA CICÎRLĂU, JUDEŢUL MARAMUREȘ 

 

Art. 21 (1) Evidenţa vehiculelor înregistrate/radiate în comuna Cicîrlău, judeţul Maramureș, se face 

pe baza unui registru special, deschis în acest scop, denumit "Registru de evidenţă a vehiculelor 

înregistrate/radiate". 

   (2) Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document oficial 

în care se înscriu: 

- date privind proprietarul/ utilizatorul vehiculului,  

- date privind vehiculul,  

- numărul de înregistrare atribuit vehiculului.  

- date privind radierea din circulaţie a vehiculului  

- semnatura proprietarul/ utilizatorul vehiculului 

Art. 22  Proprietarul de vehicul supus înregistrării, va achita anterior operatiunii , contravaloarea 

taxei  privind  înregistrarea  în cuantum de ___ lei și  contravaloarea plăcutelor de înregistrare.   

 

Cap. VI 

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE 

 

Art. 23 (1) Proprietarul de vehicul, persoana fizică sau persoana juridică cu domiciliul, sediul , 

punctual de lucru sau reşedinţa în comuna Cicîrlău, judeţul Maramureș, 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, originalul certificatului de înregistrare, dacă 

după obtinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;  

(2) Vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări 

agricole şi forestiere trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare 

luminoasă şi avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de 

autoritatea competentă. 

(3) În circulaţia pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu:  

- instalaţie de frânare eficace;  

- sistem de avertizare sonoră;  

- instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de 

protecţie a mediului;  

- lumina de culoare albă în faţă, respectiv lumina şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de 

culoare roșie în spate;  

- lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în 

spate;  

- plăcuţa cu numarul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura 

vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare.  

Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini,  

dispozitive ori accesorii de avertizare decat cele omologate. 

(4) În  circulaţia   pe   drumurile   publice   vehiculul   cu   tracţiune   animală trebuie   să 

îndeplinească urmatoarele condiții: 

-  să fie dotat în faţă cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în 

spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai 

aproape de marginile exterioare ale vehiculului. 

- plăcuţele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură permanent 

vizibilitatea acestora, una pe partea stânga şi una la partea din spate a vehiculului. 

 - Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii 

meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală 

trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stânga, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau 

galbenă, situată mai sus de nivelul roţilor. 



 

- Mijloacele de semnalizare, precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau 

galbenă trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele 

constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată. 

- Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul 

animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către 

ceilalţi participanţi la trafic. 

Art. 24 Circulaţia în Comuna Cicîrlău, judeţul Maramureș, a vehiculelor pentru care nu există 

obligativitatea înmatriculării se va face în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

 

Cap. VII 

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

 

Art. 25 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se 

sancţionează după cum urmează: 

- cu amenda de la 100 la 200 lei pentru nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului 

sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;  

- cu amenda de la 150 la 300 lei, pentru 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. 26 Cu respectarea prevederilor art. 28 din O.G. nr. 2 din 2001, actualizată, 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. 

Art. 27 Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţii imputerniciţi 

de către primarul comunei, de către reprezentanţi Poliţiei Locale şi de către reprezentanţii Poliţiei 

Rutiere. 

Cap. VIII 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

 

Art.28  Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată conform legii prin persoana 

desemnată de primarul Comunei Cicîrlău care: 

- va primi şi soluţiona solicitările referitoare la înregistrarea şi radierea din circulaţie a tuturor 

categoriilor de vehicule supuse înregistrării;  

- va  achiziţiona plăcuţele  cu numerele de înregistrare, respectând prevederile O.U.G. nr. 

195/2002-republicata  

- va elibera un nou certificat de înregistrare în condiţiile impuse de regulament.  

Art.29 Înregistrarea unui vehicul se anulează de primarul Comunei Cicîrlău  în cazul în care această 

operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 

Art.30 Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă 

vârsta de cel puţin 16 ani. 

Art.31 Primaria Comunei Cicîrlău, va asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu gratuit a 

solicitarilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea detinatorilor de vehicule 

inregistrate si cu privire la evidenta lor, respectand prevederile art.5,al.(2), lit.e) din Legea 

nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera circulatie a acestor date. 

Art.32 Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile Hotararii 

Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, modificata prin Hotararea de 

Guvern nr.56/2007 si a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei 

de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, aplicarea sanctiunilor se face de Politia Rutiera. 

 

 

 



 

      Anexa nr.  1 

Vehiculele care se supun procedurii inregistrarii sunt urmatoarele: 

a) troleibuzele;  

b) mopedele;  

c) tractoarele agricole sau forestiere  

d) remorcile şi semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere;  

e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere;  

f) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roti, care păstrează  caracteristicile de baza ale 

unui tractor, având cel puţin doua axe şi o  viteză maximă constructivă mai mare sau egala 

cu 6 km/h şi maşinile  pentru lucrări altele decât cele autopropulsate : 

 1.  autocositoare; 

 2.  autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 

 3.  autogreder sau autogreder; 

 4.  buldozer pe pneuri; 

 5.  compactor autopropulsat; 

6.  excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri; 

7.  excavator cu rotor pentru săpat şanţuri; 

8.  excavator pe pneuri; 

9. buldoexcavator; 

10.  freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat; 

11. freza rutiera; 

12. incarcator cu o cupa pe pneuri; 

13. instalatie autopropulsata de sortare-concasare; 

14. macara cu greifer; 

15. macara mobila pe pneuri; 

16. macara turn autopropulsata; 

17. masina autopropulsata pentru oricare dintre urmatoarele: 

a. lucrari terasamente 

b. constructia si intretinerea drumurilor 

c. decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri 

d. finisarea drumurilor 

e. forat 

f. turnarea asfaltului 

g. inlaturarea zapezii 

h. masina folosita exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp 

18.sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne; 

19.tractor pe pneuri; 

20.troliu autopropulsat; 

21.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor; 

22.masina pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa; 

23.masina pentru macinat si compactat deseuri; 

24.masina pentru marcarea drumurilor; 

25.masina pentru taiat si compactat deseuri; 

g) tramvaie 

h) vehiculele cu tractiune animala; 

i) orice alte autovehicule destinate circulatiei pe drumurile publice care     

              nu se supun inmatricularii.                                                 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Anexa nr. 2 

 

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

INMATRICULARII 

                               CATRE,  

                                         PRIMARIA COMUNEI CICÎRLĂU 

 

                   Subsemnatul     ______________________________________          domiciliat 

in____________________sat.________________str________________________nr._____ 

bl.______et._____ ap.____posesor al C.I/B.I. seria______nr.___________ eliberat de 

către__________________________________la data de______________________________ 

CNP________________________/ reprezentant  al SC   cu sediul/ punctul de lucru în 

______________________, str.______________________, nr. _____,bl._______, 

et._____,ap._____, CF/CUI_________________________,tel ___________________ solicit  

înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare: 

1. Categoria ______________________________ 2. Caroserie ______________________ 

3. Marca_____________________ 4. Tip____________________________ 5. Numărul 

de identificare a vehiculului ( serie sasiu) _______________________ 6. Masa : 6.1. 

Masa proprie _______6.2. maxima a ansamblului de vehicul _______ kg. 7. Motor 

______ 7.1. Tip_____, 7.2. Cilindru _______cm , 8. Culoare , 9.  Seria cărtii de 

identitate 10. Anul fabricatiei ________ 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:  

 

a) actul de proprietate al vehiculului in limba română ( factura, contract de vanzare 

cumparare);În cazul  vehiculelor cu tractiune animală, detinătorul va da o declaratie pe 

proprie răspundere din care să rezulte faptul că   vehiculul care face obiectul înregistrării  

face parte din patrimoniul propriu. 

b) actul de identitate sau  certificatul de inregistrare eliberat de  Registrul Comertului; 

c) cartea de identitate a vehiculului  sau atestatul tehnic  ( după caz) 

d) dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice (dupa caz); 

e) dovada asigurarii obligatorie pentru raspundere civila (dupa caz); 

f) dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii (dupa 

caz); 

g) fisa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria raspundere ( anexa 3); 

h) dovada radierii din circulatie, în cazul   unei înregistrării anterioare; 

i) dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare, (chitanta, ordin de plata);  

j) dovada platii contravalorii placutei sau placutelor cu numarul de inregistrare si  dovada plătii  

taxei de eliberare   a certificatului de înregistrare ;  

k) declaratie fiscală/   decizie de impunere  pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de 

transport  

l) poza utilajului  

 



 

Cunoscând  că falsul în declaratii este pedepsit conform  art. 292 din Codul penal, declar că 

vehiculul sus mentionat l-am dodândit la data de  __________, prin ______________ ___________ 

nr. act ________________________ de la  _______________________________________ 

 act de identitate/ CUI ________________________________________,  cu domiciliul 

/sediul  

 

               Data,                                                              Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre înregistrare  

Nr. de  înregistrare atribuit ___________ 

Certificat de înregistrare seria_________ 

Data ridicării  certificatului de înregistrare / plăcutelor ______________ 

Nrmele si prenumele persoanei care a ridicat certificatul  si plăcuta cu nr. de înregistrare 

___________ ________________, serie CI ________, nr. ______________ 

 

 

                                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              

      

                                                                                                    Anexa  nr. 4 

 

 

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

INMATRICULARII 

 

 

                               CATRE,  

                                         PRIMARIA COMUNEI CICÎRLĂU 

 

 

 

 Subsemnatul_______________________domiciliat in___________________ 

str.__________________,nr._____,bl._____,sc.____, ap. _____,  reprezentant  al SC   cu sediul/ 

punctul de lucru în ______________________, str.______________________, nr. 

_____,bl._______, et._____,ap._____, CF/CUI_________________________,tel 

___________________ va rog sa-mi aprobati radierea vehiculului ________________ serie sasiu     

______din următorul motiv:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       

  

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente: 

a) copie a actului de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de 

inregistrare al solicitantului, in cazul persoanelor juridice, in copie; 

b) certificatul de inregistrare al vehiculului, in original; 

c) placutele cu numarul de inregistrare; 

d) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi; 

e) copie a documentului care atesta dezmembrarea (dupa caz); 

f) copie a documentului care atesta scoaterea din Romania a vehiculului (dupa caz); 

g) copie a documentului care atesta furtul vehiculului (dupa caz); 

h) copie a contractului de vanzare cumpărare a vehiculuilui, copie dupa CI/BI  a 

cumparatorului (dupa caz); 

i) copie a dispozitiei de radiere din oficiu (dupa caz). 

 

 

 

                   Data,      Semnatura, 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

 

 

 

 

ANEXA NR.5  la Regulament 

Nr. _______/_______20_ _ 

 

 

 

 

CERTIFICAT DE RADIERE 

 

Categoria vehiculului ____________________________________marca 

________________________  tipul/varianta __________ numar de identificare ___________ seria 

motor __________ cilindreea_______ cmc, înregistrat cu numarul __________ detinator 

__________________ cu domiciliul/sediul în ___________________ str. 

______________________ nr. _____ bl. ___ sc.___ et. ______ap.___ judet _______________ a 

fost radiat din evidentele noastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVUL RADIERII 
 
 

 Înstrăinat 

către______________________________domiciliat/sediul 

în________________ str.___________________nr.______, 

bl.______, sc._____, et.____, ap.____, judeţ____________. 

 Schimbat domiciliu/sediul în ______________, str. 

_______________, nr.____, bl. ____, sc.____, et.____, ap._____, 

judeţ________________. 

 Retragere definitivă din circulaţie 

 Casat 

 Dezmembrat 

 Expandat 

 Furat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Anexa 3  

 

CERERE  DE ÎNREGISTRARE A VEHICULULUI CU TRACTIUNE ANIMALĂ  

 

 

                   Subsemnatul     ______________________________________          domiciliat 

in____________________sat.________________str________________________nr._____ 

bl.______et._____ ap.____posesor al C.I/B.I. seria______nr.___________ eliberat de 

către__________________________________la data de______________________________ 

CNP________________________/ reprezentant  al SC   cu sediul/ punctul de lucru în 

______________________, str.______________________, nr. _____,bl._______, 

et._____,ap._____, CF/CUI_________________________,tel ___________________  cunoscând 

că falsul în  declaratii este pedepsit conform  art. 292 din codul penal, solicit  înregistrarea unui 

vehicul  cu tractiune animală , proprietate personală  . 

 

 

 

DATĂ                                                               SEMNĂTURĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date despre înregistrare  

Nr. de  înregistrare atribuit ___________ 

Certificat de înregistrare seria_________ 

Data ridicării  certificatului de înregistrare / plăcutelor ______________ 

Nrmele si prenumele persoanei care a ridicat certificatul  si plăcuta cu nr. de înregistrare 

___________ ________________, serie CI ________, nr. ______________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            ANEXA  6 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CICÎRLĂU 

 

 

  

 

 

 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI CICÎRLĂU 

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

 

(vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării) 

 

 

NR.   

 

Emis în conformitate cu Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii si eliberarea  autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor 

În baza Hotărârii Consiliului Local Cicîrlău  nr. /      2018 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

Sorin LUPŞE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXA 

LA CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE 

NR. 

 

Numărul de înregistrare 

CICÎRLĂU  ______ 

 

Înstrăinat către ……………………………………… 

La data de ……………………………………………. 

Semnatura ………………………………………….... 

 

 În cazul înstrăinării vehiculului, titularul este obligat să menţioneze în 

certificatul de înregistrare numele/denumirea noului deţinător şi data 

înstrăinării, după care să semneze. 

 Persoana care a intrat în poseseia vehiculului înregistrat pe numele fostului 

deţinator este obligat să solicite radierea vehiculului în termenul legal. 

 Pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare trebuie declarată 

Primăriei comunei Cicîrlău în termen de 48 de ore de la constatarea faptului.  

 
 

 

01. Numarul de înregistrare:  

02. Data înregistrării:  

03. Deţinător:  

          Adresa:  

         Judetul MARAMURES 

04. Categoria  

05. Marca/  

06.      Model; 

06. Serie şasiu   

07. Capacitate   cm
3
 

08. OBSERVAŢII:  



 

 

 

VEHICULUL NU ARE DREPTUL SĂ CIRCULE DECÂT  PE  RAZA 

UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A COMUNEI CICÎRLĂU 

 

Certificat eliberat de către Primăria Comunei Cicîrlău 

La data   

 

PRIMAR 

                     Sorin    LUPSE  

 

 

 

 
NUMĂRUL CERTIFICATULUI:  

 

 


