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INVITAŢIE LA DEZBATERE PUBLICĂ
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
Primăria municipiului Hunedoara organizează miercuri, 30 septembrie 2015, ora 16.00, la sediul
Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, în sala de ședință, etajul I, camera 9,
o dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor
și autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării.
Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic la adresa de e-mail: info@primariahd.ro,
prin comentarii pe pagina de internet a primăriei la adresa: www.primariahd.ro, secțiunea Transparență
Decizională (proiect de hotărâre nr.15/2015), prin scrisori transmise prin poștă la adresa Primăriei
municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17, la sediul instituției - Serviciul Informații pentru Cetățeni
și Relații Publice, până la data de 30.09.2015, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act
normativ, data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, persoană de contact Toma Valerica, șef
Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice.
La ședinţa publică ce va avea loc la sediul Primăriei municipiului Hunedoara pentru dezbaterea publică a
proiectului de act normativ sunt invitați să participe în limita locurilor disponibile din sala de ședință a
primăriei toți cei interesați: cetățeni, persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații
neguvernamentale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate.
Persoanele interesate se pot înscrie în vederea luării cuvântului în cadrul ședinței la sediul Primăriei
municipiului Hunedoara – Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, persoana de contact Toma
Valerica telefon: 0254 716 322, int.225 sau în format electronic, la adresa de e-mail: cic@primariahd.ro,
până la data de 30.09.2015, ora 14.00. În vederea confirmării participării la ședința publică, persoanele
interesate se pot adresa persoanei de contact.
Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii pentru participare la dezbaterea publică. Timpul alocat luării
cuvântului: 5 minute pentru fiecare participant.
Fiecare participant, după intrarea în sala de ședință, se va înscrie pe lista de persoane prezente la ședința
publică. La luarea cuvântului, participanții se vor prezenta.
Potrivit prevederilor art. 7, alin.(10), lit.b din Legea nr.52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în
momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la
proiectul de act normativ în discuție”.
Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa: www.primariahd.ro, secțiunea Transparență
Decizională.
Pentru detalii vă rugăm să consultați documentele ataşate:
- proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice;
- agenda sesiunii de dezbatere.
Cu deosebită considerație,
Viorel ARION
Primarul municipiului Hunedoara
2 ex./Toma Valerica
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DEZBATERE PUBLICĂ
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și
radiere a vehiculelor și autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se
supun înmatriculării.
AGENDA SESIUNII DE DEZBATERE:
Miercuri, 30 septembrie 2015
Primăria municipiului Hunedoara, b-dul. Libertăţii, nr.17
15.45 – 16.00 Primirea invitaţilor
Înscrierea participanţilor la
cuvânt.
Responsabil: Toma
Valerica persoana
responsabilă pentru relaţia
cu societatea civilă
16.00 – 16.10 Cuvânt de deschidere
Inițiatorul proiectului de
hotărâre: Primar Viorel
Arion
16.10 – 16.30 Lansarea
temei de
dezbătut
cu Responsabili:
prezentarea proiectului
- șeful Serviciului
Administrarea Domeniului
Public și Privat, Poantă
Marinel
- inspector principal
Serviciul Administrarea
Domeniului Public și Privat,
Tronaru Simion
16.30 – 17.30 Prezentări
interactive,
sesiune
de - cetăţeni, persoane fizice şi
întrebări și răspunsuri, discuții pe juridice, organizaţii ale
marginea proiectului facilitate de inițiatorul societăţii civile, organizaţii
proiectului de hotărâre și specialiștii care neguvernamentale,
au participat la elaborarea proiectului.
reprezentanţi ai instituţiilor
Dezbatere în plen (durata limită de publice interesate;
exprimare a punctelor de vedere este de - participanţii care se înscriu
5 minute pentru fiecare participant. În la cuvânt îşi vor susţine
cadrul dezbaterii nu se vor lua în punctele de vedere exclusiv
considerare problemele personale ale pe marginea proiectelor de
participanţilor,
precum
şi
opiniile, hotărâre aflate pe ordinea
sugestiile şi sesizările care nu au de zi.
tangenţă cu subiectele aflate în discuţie).
17.30 – 17.45 Prezentarea concluziilor dezbaterii

2ex./Toma Valerica

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI
HUNEDOARA
Direcţia Dezvoltare Strategii Comunicare
Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice

Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087

Nr. 62190/15.09.2015

Data publicării pe site: 15.09.2015

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul proiect de act normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a
vehiculelor și autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun
înmatriculării.
Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro (secţiunea
Transparenţă Decizională);
- la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj);
- la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.).
Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii
pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.
În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data afişării şi
până la data de 30.09.2015 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:
- prin comentarii pe pagina de internet a primăriei la adresa: www.primariahd.ro secţiunea Transparenţă Decizională;
- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul
Libertăţii nr.17, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice;
- depuse la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.);
- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul
sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi
datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect
vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului
Local Hunedoara;
- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi
transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Toma
Valerica, şef Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.
Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza miercuri, 30 septembrie 2015,
ora 16.00 la sediul municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertății nr.17 în sala de ședință, etajul I,
camera 9.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi
observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea:„Recomandare la proiectul de hotărâre privind
aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și autovehiculelor de pe raza municipiului
Hunedoara, care nu se supun înmatriculării”.
PRIMAR,
VIOREL ARION
ex. 2/ Toma Valerica

Proiect de hotărâre nr.330/14.09.2015
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.______/2015
privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și
autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării
Analizând Expunerea de motive a Primarului municipiului Hunedoara nr._______/2015
prin care se propune aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015, pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și
autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării;
Având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrat sub nr.32350/2015, precum și adresa aceleiași
instituții
înregistrată
sub
nr.44630/2015
prin
care
se
recomandă
revizuirea
”Regulamentului pentru înregistrarea și ținerea evidenței vehiculelor pentru care nu există obligația
înmatriculării”;
În temeiul prevederilor art.14, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată, modificată şi completată prin Legea
nr.49/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22, lit.”a” şi a art.25, alin.(1) din
anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.1501/2006
privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie
provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.52/2003
privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicată, Ordinul Ministrului

Afacerilor Interne nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul
certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare, Ordonanţa
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările
ulterioare;
În baza dispoziţiilor art.36, alin.(9), precum şi ale art.45 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 - Aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Capitolul I PRINCIPII GENERALE din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care va avea următorul conținut:
(2) ”Tramvaiele, trolebuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, inclusiv remorcile
destinate a fi tractate de acestea, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la
nivelul Primăriei municipiului Hunedoara, care prin compartimentul de specialitate va ține evidența
acestora.
Art.2 - Aprobă modificarea alin. (2) al art.3 din Capitolul I PRINCIPII GENERALE din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care va avea următorul conținut:
(2) ”Pentru a fi înregistrate în circulație autovehiculele, vehiculele, tractoarele agricole sau
forestiere,remorcile și tramvaiele trebuie să fie omologate în condițiile legii.”
Art.3 - Aprobă modificarea lit. b ale art.2, alin. (1) din Capitolul II- ÎNREGISTRAREA
VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care va avea următorul conținut:

b) ” actul de proprietate al vehiculului sau autovehiculului care poate fi factură, act de
vânzare-cumpărare, în original și copie.”
Art.4 – Aprobă eliminarea prevederilor lit.h) ale art.2, alin. (1) din Capitolul IIÎNREGISTRAREA VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
ÎNMATRICULĂRII din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015, astfel lit.i) va deveni
lit.h) s.a.m.d.
Art.5 - Aprobă modificarea alin. (3) al art.2, din Capitolul II- ÎNREGISTRAREA
VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII din
Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care va avea următorul conținut:
(3) ” Vehiculele aparținând Municipiului Hunedoara sunt scutite de la plata taxei de
înregistrare.”
Art.6 – Aprobă eliminarea prevederilor privind dovada depozitării vehiculului din art.8,
alin.(1) cuprins în Secțiunea 3-Radierea vehiculelor, autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune
animală care nu se supun înmatriculării - Capitolul II, din Anexa la Hotărârea Consiliului local
nr.183/2015.
Art.7 - Aprobă modificarea
art.1 şi art.2 din Capitolul IV- SANCŢIUNI ŞI
CONTRAVENŢII din Anexa la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care vor avea următorul
conținut:
Art.1 ” Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenţie şi se
sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare.”
Art.2 ” Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către agenţii constatatori
din cadrul Direcţiei Poliţia Locală – Biroul rutier, precum şi agenţii Poliţiei Rutiere Municipale.”
Art.8 - Aprobă completarea lit.c) a art.1 modificarea art.1 din Capitolul V- DISPOZIŢII
FINALE ŞI TRANZITORII a Anexei la Hotărârea Consiliului local nr.183/2015 care vor avea
următorul conținut:
c) ” Consiliul local al municipiului Hunedoara prin Direcţia Tehnică, va asigura un spaţiu de
depozitare pentru vehiculele radiate din circulaţie şi abandonate pe domeniul public, vehiculele cu
tracţiune animală neînregistrate, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis
accesul, confiscate de Poliţia Rutieră, ce se vor valorifica în condiţiile legii.”
Art.9 – Aprobă modificarea conţinutului Anexei nr.3 la Regulament prin introducerea în
acesta a cuvântului ROMÂNIA înaintea cuvintelor PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.10 - Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în
termenul prevăzut de lege.
Art.11 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.12 Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului, Secretarului,
Direcţiei tehnice, Serviciului Administrarea domeniului public şi privat, Direcţiei economice,
Direcţiei juridice, Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara, Politiei
Municipiului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Hunedoara.

Hunedoara, la _________2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VIZAT SECRETAR,
Aurel Raţă-Bugnariu
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Viorel Arion

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR
Nr.61890/14.09.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și
autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării

Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului local al municipiului
Hunedoara este reglementat juridic prin prevederile art.14, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenta a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată, modificată şi
completată prin Legea nr.49/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22, lit.”a” şi a
art.25, alin.(1) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Afacerilor
Interne nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei
de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare, ale Ordinului
Ministerului Afacerilor Interne nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare, ale Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor
precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica,
republicată.
Prin H.C.L. nr. 183/2015 Consiliul Local a adoptat acest Regulament, având în
vedere și avizul acordat, în prealabil, de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat sub nr.32350/2015. Ulterior (în luna
iunie) aceeași instituție revine cu adresa înregistrată sub nr.44630/2015 și ne solicită revizuirea
proiectului de Regulament și completarea lui cu lista vehiculelor care se înregistrează (deși
aceasta exista) și modelul certificatului de înregistrare (și acesta exista dar conținutul nu
corespundea în întregime cu prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.1454/2006
privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare.
În urma consultării cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, vă propunem spre dezbatere și aprobare următoarele
modificări și completări în conținutul ”Regulamnetului” anexă la H.C.L. nr.183/2015:
-motivarea în drept a proiectului de hotărâre și pe prevederile Ordinului Ministerului
Afacerilor Interne nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare și a Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
-folosirea titulaturii corecte(actuale) de Ministerul Afacerilor Interne;
-eliminarea de la art.1, alin(2) a cuvintelor ”primarilor” și ”ai sectoarelor municipiului
București” și reformularea conform textului din proiect;
-eliminarea de la art.3, alin(2) a expresiei ”sau admise„ deoarece Consiliul Local nu
are atribuții de admitere sau respingere din circulație;
-reformularea conținutului lit.b) ale art.2, alin(1) din CAPITOLUL II –
ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR ȘI AUTOVEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
ÎNMATRICULĂRII din ”Regulament” prin eliminarea cuvintelor ”cu autentificare notarială sau
declarație pe propria răspundere de dobândire cu autentificare notarială” – se reduc cheltuielilee
persoanelor fizice și juridice și se acurtează timpul de înregistrare;
-eliminarea prevederilor lit.h) de la acelașii articol – nu se pot obliga persoanele
fizice și juridice să își construiască un ”spațiu adecvat”;

-eliminarea prevederilor privind ”dovada depozitării vehiculului într-un spațiu
adecvat” cuprinse în art.8, alin(1) din Secțiunea 3 –CAPITOLUL II;
-revizuirea CAPITOLULUI IV – SECȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII –deoarece, atât
contravențiile cât și sancțiunile sunt cuprinse deja în acte normative speciale, iar constatarea lor
se poate face numai de personalul Poliției Naționale și Poliției Locale;
- modificarea conținutului Anexei nr.3 la Regulament, prin introducerea cuvântului
ROMÂNIA, conform Ordinului 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare.
Având în vedere cele expuse mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată.

Hunedoara 14.09.2015

PRIMAR,
Viorel Arion

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL HUNEDOARA
PRIMAR
DIRECŢIA TEHNICĂ
NR. 62132 /15.09.2015

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.183/2015 pentru
aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor și
autovehiculelor de pe raza municipiului Hunedoara, care nu se supun înmatriculării

Prin H.C.L. NR. 183/2015 Consiliul Local a adoptat acest Regulament, având în
vedere și avizul acordat, în prealabil, de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat sub nr.32350/2015. Ulterior (în luna
iunie) aceeași instituție revine cu adresa înregistrată sub nr.44630/2015 și ne solicită revizuirea
proiectului de Regulament și completarea lui cu lista vehiculelor care se înregistrează (deși
aceasta exista) și modelul certificatului de înregistrare (și acesta exista dar conținutul nu
corespundea în întregime cu prevederile Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr.1454/2006
privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare.
În urma consultării cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara, vă propunem spre dezbatere și aprobare următoarele
modificări și completări în conținutul ”Regulamnetului” anexă la H.C.L. nr.183/2015:
-motivarea în drept a proiectului de hotărâre și pe prevederile Ordinului Ministerului
Afacerilor Interne nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare și a Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările ulterioare;
-folosirea titulaturii corecte(actuale) de Ministerul Afacerilor Interne;
-eliminarea de la art.1, alin(2) a cuvintelor ”primarilor” și ”ai sectoarelor municipiului
București” și reformularea conform textului din proiect;
-eliminarea de la art.3, alin(2) a expresiei ”sau admise„ deoarece Consiliul Local nu
are atribuții de admitere sau respingere din circulație;
-reformularea
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ÎNMATRICULĂRII din ”Regulament” prin eliminarea cuvintelor ”cu autentificare notarială sau

declarație pe propria răspundere de dobândire cu autentificare notarială” – se reduc cheltuielilee
persoanelor fizice și juridice și se acurtează timpul de înregistrare;
-eliminarea prevederilor lit.h) de la acelașii articol – nu se pot obliga persoanele
fizice și juridice să își construiască un ”spațiu adecvat”;
-eliminarea prevederilor privind ”dovada depozitării vehiculului într-un spațiu
adecvat” cuprinse în art.8, alin(1) din Secțiunea 3 –CAPITOLUL II;
-revizuirea CAPITOLULUI IV – SECȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII –deoarece, atât
contravențiile cât și sancțiunile sunt cuprinse deja în acte normative speciale, iar constatarea lor
se poate face numai de personalul Poliției Naționale și Poliției Locale;
- modificarea conținutului Anexei nr.3 la Regulament, prin introducerea cuvântului
ROMÂNIA, conform Ordinului 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare.
Proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului local al municipiului
Hunedoara este reglementat juridic prin prevederile art.14, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenta a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, aprobată, modificată şi
completată prin Legea nr.49/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 22, lit.”a” şi a
art.25, alin.(1) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Afacerilor
Interne nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei
de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completările ulterioare, ale Ordinului
Ministerului Afacerilor Interne nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de
înmatriculare şi ale celui de înregistrare, ale Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor precum şi ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia
publica, republicată.
Având în vedere cele expuse mai sus propunem spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre în forma prezentată.
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