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         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.148 

 

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-

teritorială a ORAŞULUI ISACCEA 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 

30.12.2019, legal constituită, fiind prezenţi un număr de 11 consilieri locali; 

 

Ținând cont de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.48/1/25.10.2019 al 

inițiatorului – Primar, Moraru Anastase, raportul de specialitate al Serviciului Economic 

nr.11628/22.11.2019, precum și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;;  

Având în vedere prevederile: 

- OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările ulterioare privind  circulatia 

pe drumurile publice; 

- OMAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea  

autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 

-  HG nr. 1391/2006 privind  aprobarea regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002; 

- OG nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii 

vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în 

România; 

- OG nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România; 

- Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 

produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, 

Luând act de Circulara nr. 13689/16.10.2019 comunicată de către Instituţia Prefectului – 

Judeţul Tulcea, 

Repectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația public, republicată; 

In temeiul art. 139, alin.3, lit.a și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTĂRĂŞTE: 

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

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 

ORAŞULUI ISACCEA, judeţul Tulcea, conform Anexei care face parte integrantă din prezentul 

Proiect de hotărâre. 
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Art. 2. Secretarul general oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și aducerea la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 

 

 

http://www.isaccea.ro/

	ORAŞUL ISACCEA
	CONSILIUL LOCAL

