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REFERAT DE APROBARE 

instrument de prezentare şi motivare 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamenntului privind procedura pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, 

de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Isaccea şi pentru aprobarea taxelor locale 

aplicabile vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării 

 

 

Prin Circulara nr. 13689/16.10.2019 comunicată tuturor unităţilor administrativ teritoriale 

din judeţul Tulcea, Instituţia Pregfectului – Judeţul Tulcea ne pune la dispoziţie un extras din actele 

normative cu incidenţă în domeniul înregistrării, evidenţei şi radierii vehiculelor pentru care 

există obligativitatea înregistrării precum şi precizări cu privire la stabilirea unui mod unitar de 

lucru pe această linie. 

 Tot în acest sens, pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 

Vehiculelor (https://www.drpciv.ro) a fost publicat modelul cadru al regulamentului pentru 

înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării. 

 Potrivit art. 23 alin. (3) din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura 

înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe 

a vehiculelor, „Procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor la nivelul primarilor 

comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte prin 

hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi 

înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.” 

 Având in vedere modificările legislative aduse actelor normative, cu privire la înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, se impune adoptarea 

unui nou regulament pentru punerea în aplicare a procedurilor în acest domeniu la nivelul UAT 

Oraşul Isaccea şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 148/2019 privind aprobarea Regulamenntului 

privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a ORAŞULUI ISACCEA. 

 

         Str. 1 Decembrie , Nr .25, Tel. 0240/506600, Fax 0240/506623  

E-mail : primarisaccea@gmail.com, secretariatisaccea@gmail.com; 

www.isaccea.ro 

 

ROMÂNIA 

PRIMARIA ORAŞ ISACCEA 

JUDEŢUL TULCEA 

 

 
 

https://www.drpciv.ro/
mailto:primarisaccea@gmail.com
http://secretariatisaccea/


 2 

 În conformitate cu prevederile art. 486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, este necesară instituirea taxelor locale aplicabile vehiculelor 

pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Isaccea. 

 Înstituirea acestor taxe este fundamentată de necesitatea menţinerii în stare de funcţionare a 

arterelor rutiere din Oraşul Isaccea ca urmare a utilizării infrastructurii publice locale, precum şi 

pentru susţinerea activităţilor de înregistrare a vehiculelor, de eliberare a certificatelor de înregistrare 

şi eliberare a plăcuţelor de înregistrare. 

 

 Faţă de cele prezentate mai sus, ţinând seama de prevederile art. 129 alin. (1), art.136 alin. 

(1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

Propun Consiliului Local al oraşului Isaccea aprobarea Proiectului de hotarâre pentru 

aprobarea Regulamenntului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

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

a Oraşului Isaccea şi pentru aprobarea taxelor locale aplicabile vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării.   

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Ing. Moraru Anastase 


