ANEXĂ LA HCL NR.____/2020.
REGULAMENT
privind procedura înregistrării, evidenței și radierii vehiculelor, pentru care există
obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a comunei Ciumani,
județul Harghita
CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Prevederile prezentului Regulament stabilesc procedura înregistrării, evidența și
radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, ai căror proprietari au
domiciliul, reședința, sediul sau punctul de lucru în comuna Ciumani, județul Harghita.
Art.2. Vehiculele care se înregistrează de către Consiliul Local Ciumani sunt următoarele:
1. 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 cmc 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;
2. 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. Sunt exceptate acelea care se
înregistrează la nivelul altor instituții, în condițiile art. 13 alin. (2) din O.U.G. nr.
195/2002.
3. Vehicule cu tracțiune animală
4. Remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un
tractor
5. Semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în
parte de către un autovehicul sau de către un tractor
Art. 3. Proprietarii vehiculelor supuse înregistrării la nivelul comunei Ciumani, sunt obligați
să le înregistreze înainte de a le pune în circulație, potrivit prezentului Regulament.
Art. 4
(1) Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Ciumani, vehiculele care se supun
înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcționare și să corespundă normelor tehnice
privind siguranța circulației rutiere.
(2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele trebuie să fie omologate, în condițiile legii. Documentul
care atestă omologarea, este cartea de identitate a vehiculului eliberat de Regia Autonomă
„Registrul Auto Român”. Pentru vehiculele care nu se supun omologării sau eliberării cărții de
identitate a vehiculului, proprietarii acestora trebuie să prezinte atestatul tehnic eliberat de
R.A.R.
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(3) Vehiculele supuse înregistrării, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în
vigoare. Inspecția tehnică periodică se efectuează în condițiile legii.
(4) Vehiculele înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune animală, care circulă pe drumurile
publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube
produse terților prin accidente de circulație, conform legii.
Art. 5 Proprietarii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea plăcuța cu
numărul de înregistrare.
CAPITOLUL II. ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR
Art. 6 Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care sunt
supuse înregistrării, este Primăria comunei Ciumani.
Art. 7 Înregistrarea se realizează numai pentru proprietarii vehiculelor care au domiciliul,
reședița, sediul ori punctul de lucru pe raza administrativ-teritorială a comunei Ciumani.
Art. 8 Persoana fizică sau juridică care deține vehicule înregistrate în alte localități și își
stabilește domiciliul sau reședința în comuna Ciumani, este obligată să le înregistreze în
termen de 30 de zile de la data stabilirii în comuna Ciumani.
Art. 9 Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform Anexei nr. 3 la prezentul regulament , care conține și o
declarație a acestuia, pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare în
proprietatea sa a vehiculului;
b) Actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau certificatul de înregistrare
eliberat de Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, original și copie;
c) Cartea de identitate a vehiculului în vederea înregistrării mopedelor, tractoarelor
agricole și forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
d) atestatul tehnic, original și copie în vederea înregistrării mașinilor autopropulsate,
eliberate de R.A. Registrul Auto Român;
e) Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, original și copie, în termenul de
valabilitate al acesteia, excepție făcând mașinile autopropulsate cu o viteză maximă
constructivă care nu depășește 25 km/h, vehiculele cu tracțiune animală, și
asigurarea obligatorie RCA, altele decât vehiculele cu tracțiune animală
f) Dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă, original și copie;
g) Dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
h) Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță, ordin de plată),
original și copie;
i) Dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare și dovada plății taxei
de eliberare a certificatului de înregistrare;
j) Declarație fiscală sau decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele
de transport;
k) Poza vehiculului.
Art. 10
(1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, conform
prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul
certificatului de înregistrare, a cărei formă este prevăzuta în Anexa nr. 1 la prezentul
regulament.
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(2) Certificatul se înmânează personal, pe bază de semnătură, proprietarului vehiculului.
Art.11
(1) La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare.
(2) Plăcuțele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul reflectorizant, de culoare
galbenă, iar literele și cifrele în relief, de culoare neagră.
(3) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localității și denumirea
abreviată a județului, scrise cu caractere latine, majuscule, precum și dintr-un număr de
ordine format din cifre arabe, conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament.
(4) Contravaloarea înregistrării vehiculelor este de 50 lei, iar cea a vehiculelor cu tracțiune
animală este de 25 lei, și se achită la Compartimentul impozite și taxe al Primăriei comunei
Ciumani.
Art. 12 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în
certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente
eliberarea unui noi certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la
care a survenit această modificare.
Art. 13 Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu
poartă plăcuța sau plăcuțele cu numărul de înregistrare, precum și circulația acestora pe alte
trasee decât cele stabilite de administrația publică locală.
Art. 14
(1) Proprietarii vehiculelor sunt obligați să obțină viza anuală.
(2) În vederea obținerii vizei anuale, proprietarii vehiculelor sunt obligați să facă dovada
achitării impozitului pe vehicul aferent perioadei pentru care se solicităviza.
CAPITOLUL III. ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE,
RECPECTIV A UNUI NOU SET DE PLĂCUȚE CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE.
Art. 15
(1) Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise în
acesta se efectuează în baza următoarelor documente în original și copie:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia
Autonomă ''Registrul Auto Român'' sau atestatul tehnic;
c) vechiul certificat de înregistrare;
d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;
e) actul de identitate a solicitantului.
(2) Documentele originale prevăzute de la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea
copiei cu acesta. Cartea de identitatea vehiculului se restituire 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 termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, ori de la data
constatării deteriorării după caz.
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(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) eliberarea unui nou certificat de înregistrare se
efectuează în baza următorelor documente în original și copie:
a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului;
c) certificatul de înregistrare deteriorat (după caz);
d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare;
e) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie.
(5) Documentele originale prevăzute la alin. (4) se restituire 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 soluționează cererile pentru eliberarea unui
nou certificat de înregistrare nu poate fi mai mare de 30 de zile lucrătoare.
CAPITOLUL IV. READIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR CARE SUNT
SUPUSE ÎNREGISTRĂRII
Art. 16
(1) Radierea vehiculelor prevăzute la art.2 se face de către Primăria Comunei Ciumani, la
cererea proprietarului în următoarele cazuri:
a) prorietarul sau manadatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și
face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
b) proprietarul sau manadatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului, pe raza de
competența a altei autoriăți decât cea care a efectuat înregistrarea;
e) la scoaterea definitivă a vehiculului;
f) în cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data
înregistrării plângerii la Primăria comunei Ciumani, la solicitarea proprietarului;
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază pe baza
hotărârii instanței de judecată, conform legii, către autoritatea care a efectuat
înregistrarea;
(2) Este interzisă circulația pe drumurile publicea vehiculelor radiate din evidență.
Art. 17 Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuato, organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.
Art. 18 Radierea vehiculelor prevăzute la art. 2 se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului
b) copie a actului de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul
de înregistrare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în copie;
c) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;
d) plăcuțele cu numărul de înregistrare;
e) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi;
f) copie a documentului care atestă dezmembrarea (după caz);
g) copie a documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);
h) copie a documentului care atestă furtul vehiculului sau plângerea depusă în
conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. f), după caz.
i) copie a contractului de vănzare, copie după cartea de identitate a cumpărătorului
(după caz);

4

Art. 19 Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau
plăcuțelor cu numărul de înregistrare și eliberarea certificatului de radiere.
CAPITOLUL V. EVIDENȚELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE
ÎNREGISTRARE ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM ȘI A CERTIFICATELOR DE
ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE COMUNA CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA
Art.20
(1) Evidența vehiculelor înregistrate sau radiate în comuna Ciumani, se face pe baza unui
registru special, deschis în acest scop, denumit ''Registru de evidență a vehiculelor
înregistrate/radiate''.
(2) Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document oficial în
care se înscriu:
a) date privind proprietarul vehiculului,
b) date privind vehiculul,
c) numărul de înregistrare atribuit vehiculul,
d) date privind radierea din circulație a vehiculului,
e) semnătura proprietarul vehiculului.
Art. 21 Proprietarul vehiculului supus înregistrării, va achita anterior operațiunii,
contravaloarea taxei privind înregistrarea și contravaloarea plăcuțelor de înregistrare.
CAPITOLUL VI. OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR DE VEHICULE
Art.22
(1) Prorietarul de vehicul, persoana fizică sau persoana juridică cu domiciliul, sediul, punctul
de lucru sau reședința în comuna Ciumani, județul Hargjhita, este obligat:
a) să declare autorității 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 obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;
(2) Vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele agricole sau forestiere
trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații de iluminare, semnalizare luminoasă și
avertizare sonoră, omologate, care să sorespundă condițiilor tehnice stabilite în condițiile
legii.
(3) În circulația pe drumurile publice mopedele trebuie să fie echipate cu:
a) insatalație de frânare eficace;
b) sistem de avertizare sonoră;
c) instalație de evacuarea gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică
și de protecția a mediului;
d) lumina de culoare albă în față, respectiv lumina și dipozitiv fluorescent-reflectorizant
de culore roșie în spate;
e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și
în spate;
f) plăcuța cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a
obtura vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare;
(4) În circulația pe drumurile publice vehiculul cu tracțiune anumală trebuie să indeplinească
următoarele condiții:
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a) să fie dotat în față cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar
în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roșie, omologate,
montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
b) plăcuțele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură
permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga și cealaltă la partea din spate
a vehiculului;
c) atunci cănd plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte condiții
meteorologice care reduc vizibilitatea, precum și pe timpul nopții vehiculul cu
tracțiune anumală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stănga, cu cel puțin o
lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roților.
d) mijloacele de semnalizare, precum și dispozitivul care asigură lumina de culaore albă
sau galbenă trebuie menținute curate și intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată
de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată.
e) conducătorul vehiculului cu tracțiune animală trebuie să aplice pe harnașamentul
animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca aceasta să fie observat cu
ușurință de către ceilalți participanți la trafic.
CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE
Art. 25 Pentru aspectele neprecizate în prezentul regulament sunt aplicabile prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind ciculația pe drumurile publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Hotârării Guvernului nr. 1391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare,
cu respectarea Regulamentului U.E. nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date.
PRIMAR
Márton László - Szilárd

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita
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