
HOTĂRÂREA NR. 278 
PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI RADIEREA VEHICULELOR 

CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară 
la data de 21.12.2009; 

Examinând proiectul de hotărâre privind înregistrarea şi evidenţa vehiculelor 
care nu se supun înmatriculării, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 36969/10.12.2009 al Compartimentului Transport 
Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală şi avizul consultativ al 
Serviciului Public Comunitar Regim Permise De Conducere şi Înmatricularea 
Vehiculelor Tulcea; 

Având în vedere  prevederile:  
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 56/2007; 

- Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor; 
        -  Ordin Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 211/2003 
pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le 
îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice 
din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare; 
       -  Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1454/2006 privind forma, 
dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare. 
       În temeiul art. 36 alin. (2) lit. şi alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (1) şi (6) şi art. 
49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   
H O T Ă R Ă Ş T E: 

  
ART.1  
Înregistrarea, ţinerea evidenţei şi radierea mopedelor, maşinilor şi utilajelor 

autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu 
se supun înmatriculării, aparţinând persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul 
pe raza Municipiului Tulcea se efectuează  de către Primăria Municipiului Tulcea.  

 
  

       ART. 2  
       (1) Se aprobă Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
care nu se supun înmatriculării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



        (2) Se aprobă lista vehiculelor care se supun înregistrării conform Anexei nr. 2, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        (3) Se aprobă modelul Certificatului de înregistrare al vehiculului conform Anexei 
nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        (4) Se aprobă modelul Numărului de înregistrare al vehiculului conform Anexei nr. 
4, parte integrantă din prezenta hotărâre.   
       ART. 3  
       Înregistrarea, ţinerea evidenţei şi radierea mopedelor, maşinilor şi utilajelor 
autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu 
se supun înmatriculării, se efectuează de Primăria Municipiului Tulcea, prin 
Compartimentul Transport Local.   

       ART. 4  

       Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare şi se 
atribuie un număr de înregistrare compus din abrevierea municipiului Tulcea şi un 
număr de ordine conform Anexei nr. 3 şi Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
      ART. 5  
       Se interzice circulaţia în municipiul Tulcea a vehiculelor neînregistrate ori care nu 
poartă număr de înregistrare. 

      ART. 6 

      Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă H.C.L. nr. 191/2004 privind 
înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării.      

      ART. 7 
      Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul 
Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală.   
      ART. 8 
      Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi 
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
  Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi ale consilierilor. 

 
                                                                                                                     PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
          CONTRASEMNEAZA                                                                               CONSILIER, 

          SECRETAR, 
   Jr.BRUDIU MARIA                                                                          AMPLEEV ANDRIAN 

 
 

 
 
 
 

ANEXA NR. 1 



la H.C.L. nr.278/2009 
 
 
 

REGULAMENT 
privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 

care nu se supun înmatrculării 
 
 

  CAP. I    PRINCIPII GENERALE 
 
Art. 1  
       Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării mopedelor, maşinilor şi 
utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se 
supun înmatriculării, conform prevederilor legale în vigoare, precum evidenţa şi radierea acestora. 
Art. 2  
       În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înteles: 

          1. vehicul – sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 
autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru 
efectuarea de servicii sau lucrări;        
          2.  moped  – vehiculul cu două, trei sau patru roţi, a cărui viteză maximă prin 
construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu 
aprindere prin scânteie, cu capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3  sau cu un alt motor cu 
ardere internă, ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kw; 
          3.  tractor –  vehiculul cu motor, pe roţi sau pe şenile, conceput special pentru a trage 
sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau 
pentru alte lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public; 
          4.  maşină autopropulsată pentru lucrări – utilaj autopropulsat destinat, prin 
construcţie şi echipare, efectuării unor lucrări sau servicii, care circulă pe drum numai pentru a 
se deplasa între locul de garare şi locul unde execută lucrările, având o viteză care nu depăşeşte 
30 km/h. Maşina autopropulsată pentru lucrări realizată pe şasiu auto, care păstrează 
caracteristicile de performanţă ale autovehiculului de bază din care derivă, este asimilată cu 
automobilul special (autospecială). 

 Art. 3 
      (1) Pentru a circula pe drumurile publice de pe raza Municipiului Tulcea, vehiculele care nu se 
supun înmatriculării, trebuie să fie înregistrate şi să poarte plăcuţe cu numărul de înregistrare, cu 
forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de legislaţia în vigoare. 
      (2) Proprietarii sau deţinătorii legali ai vehiculelor menţionate la art. 1, cu domiciliul sau sediul 
în Municipiul Tulcea, sunt obligaţi să solicite înregistrarea, înainte de a le pune în circulaţie şi să 
solicite radierea lor din evidenţă, în cazurile prevăzute de lege. 
 

CAP. II  ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII 
 
Art. 4 



      Autoritatea competentă pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor care nu se supun 
înmatriculării, ale căror proprietari au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Tulcea, este 
Primăria Municipiului Tulcea, prin Compartimentul Transport Local. 
Art. 5 
      Persoana care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi are sau îşi stabileşte domiciliul ori reşedinţa în 

Municipiul Tulcea este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori 

reşedinţei proprietarului în Tulcea. 

Art. 6 
     Se înregistrează de către Primăria Municipiului Tulcea, prin Compartimentul Transport  Local 
numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate 
utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui 
tractor, omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român".  

Art. 7 
     (1) Autovehiculul sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterării sau distrugerii 
elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul 
asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia 
sau mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în 
circulaţia pe drumurile publice. Se exceptează autovehiculul şi mopedul pentru care poliţia poate 
stabili provenienţa legală a acestora. 

Art. 8 

      (1) Înregistarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 

a)   cererea solicitantului; 

b)  actul de proprietate al vehiculului, în original şi în copie; 

  c)  actul de identitate al solicitantului (persoană fizică) sau certificatul de înregistrare la                       
Registrul Comerţului (persoană juridică), în original şi în copie; 
d)  dovada efectuării inspecţiei tehnice a vehiculului; 

e)  dovada de plată a taxei de înregistrare, stabilită în funcţie de tonaj, astfel: 

- 30 de lei pentru vehiculele cu masa autorizată până la 750 kg.; 
- 40 de lei pentru vehiculele cu masa autorizată cuprinsă între 750-3500 kg.; 
- 80 de lei pentru vehiculele cu masa autorizată mai mare de 3500kg. 

Valoarea taxei de înregistrare se va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei. 



f)  dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare în valoare de 40 de lei, care se 
va actualiza anual în funcţie de rata inflaţiei; 

g)  dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare în valoare de 40 de 
lei.       

      (2) Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora. 
 

Art. 9  

       Primăria Municipiului Tulcea precum şi instituţiile publice, societăţile comerciale şi 
servciile publice aflate în subordinea Cosiliului Local al Municipiului Tulcea sunt scutite de la 
plata taxelor de înregistrare pentru vehicule. 

Art.10 

       Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare – model 
conform anexei nr. 3. 

Art. 11 
       În cazul schimbării oricăror date înscrise în certificatul de de înregistrare, titularul acestuia este 
obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen de cel mult 
30 de zile de la data la care a survenit modificarea. 
Art. 12 
       (1) La înregistrare, fiecărui vehicul i se atribuie un număr de înregistrare compus din indicativul 
Tulcea şi numărul de ordine, format din cifre arabe.  
       (2) La data înregistrării pentru circulaţie se eliberează şi una sau două plăcuţe cu numărul 
atribuit, după caz. 
Art. 13  
      (1) Proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de 
înregistrare în locurile special destinate, la partea din faţă şi din spate a vehiculului sau, după caz, 
numai la partea din spate. 
      (2) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu 
numărul de înregistrare, în locurile stabilite. 

 
 

CAP. III  RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 
ÎNMATRCULĂRII 
 
Art. 14 

(1)  Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din evidenţă a 
acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri: 

a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea 
dezmembrării; 
        b) scoaterii definitive din România a vehiculului; 



        c) declarării furtului vehiculului; 
        d) trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane; 

    e) la schimbarea domiciliului sau a sediului în raza de competenţă a altei unităţi administrativ–
teritoriale decât aceea unde vehiculul este înregistrat. 

(2)  Proprietarii de vehicule înregistrate pot solicita radierea din circulaţie, dacă fac dovada 
depozitării acestora într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii. 

(3) Vehiculul declarat, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân 
ori abandonat se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective. 

(4) Vehiculul pentru care poliţia rutieră a dispus radierea din circulaţie, potrivit legii, se 
radiază de la data comunicării măsurii. 
        (5) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza 
ordonanţei motivate a procurorului sau a încheierii instanţei de judecată. 
        (6) Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către autoritatea care a efectuat-o, 
administraţiei financiare competente, potrivit legii. 
Art. 15 
        (1) Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înregistrare şi a plăcuţelor cu numere de 
înregistrare, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile 
prevăzute la art. 14 alin. (1), lit.a)-e). 
        (2) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă. 
 
 
CAP.IV OBLIGAŢIILE PROPRIETARILOR SAU DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE 
CARE NU SE SUPUN ÎNMATRCULĂRII 
 
Art. 16 
        (1) Proprietarul de vehicul, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Tulcea 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 
obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
        (2) În Municipiul Tulcea este interzisă circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală cu excepţia 
zonelor periferice stabilite prin dispoziţia Primarului. 
 
 
CAP. V  SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 
 
Art. 17 
       Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament privind înregistrarea şi evidenţa vehiculelor 

care nu se supun înmatrculării constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 60 - 80 de lei pentru nedeclararea la  organul emitent a pierderii, furtului 

sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) cu amendă de la 150 – 500 de lei pentru nesolicitarea, în termen de 30 de zile, a eliberării 

unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar 
ori la vehicul. 



c) cu amendă de la 500 – 1000 pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor  
care nu au montate plăcuţele cu numărul de înregistrare, în locurile stabilite.  

 
Art. 18 
        Constatarea contavenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanţii Primăriei 
Municipiului Tulcea şi reprezentanţii Biroului Siguranţa Circulaţiei Pentru Mediul Urban - Tulcea. 
Art. 19 
        Dispoziţiile prezentului capitol se completează cu prevederile art. 28 alin. (1) din O.G. nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările ulterioare: 

„Contravenientul poate achita, 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, jumătate din minimul amenzii 
prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în 
procesul-verbal.” 

 
 
 
CAP. VI     DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 
 
Art. 20 
       Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii prin: 
       a) Compartimentul Transport Local din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea, care va primi şi 
soluţiona solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule care nu se supun 
înmatriculării; 
       b) Primăria Municipiului Tulcea, prin persoana juridică desemnată, execută, contra-cost şi 
obligatoriu, deţinătorilor de vehicule, numere de înregistrare; 
Art. 21 
       Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea 
normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
Art. 22 

Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 56/2007, Legii  nr. 49/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 
radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor. 
 
 

 
 
 

ANEXA NR. 2 



                                                                                                la H.C.L. nr. 278 /2009 
 

LISTA VEHICULELOR CARE SE SUPUN PROCEDURII ÎNREGISTRĂRII 
 
 
 

 Nr. crt.                                         Denumire vehicul 
1.  Mopede 
2.  Tractoarele, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile legale pentru   

a fi înmatriculate la autoritatea competentă 
3.  Utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere 
4.  Maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstrează  

caracteristicile de bază ale unui tractor, având cel puţin două axe şi o  
viteză maxima constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h şi maşinile    
pentru lucrări altele decât cele autopropulsate 

5.  Autocositoare 
6.  Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 
7.  Autogreder sau autogreper 
8.  Buldozer pe pneuri 
9.  Compactor autopropulsant 
10.  Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 
11.  Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 
12.  Excavator pe pneuri 
13.  Buldoexcavator 
14.  Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 
15.  Freză rutieră 
16.  Încarcator cu o cupă pe pneuri 
17.  Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 
18.  Macara cu greifer 
19.  Macara mobilă pe pneuri 
20.  Macara turn autopropulsată 
21.  Maşină autopropulsată pentru lucrări terasamente, construcţia şi 

întreţinerea drumurilor, decopertarea îmbracăminţii asfaltice la 
drumuri, finisarea drumurilor, forat, turnarea asfaltului, înlăturarea 
zăpezii, maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe 
câmp 

22.  Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 
23.  Tractor pe pneuri 
24.  Troliu autopropulsat 
25.  Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
26.  Maşină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
27.  Maşină pentru măcinat şi compactat deşeuri 
28.  Maşină pentru marcarea drumurilor 
29.  Maşină pentru tăiat şi compactat deşeuri 



30.  Orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care     
nu se supun înmatriculării 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 3 
                                                                                                la H.C.L. nr. 278/2009 
 
                      PRIMĂRIA MUNCIPIULUI TULCEA 

 
                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

 
 

Numărul de înregistrare vehicul:…………………………………… 
Data înregistrării:…………………………………………………… 
Proprietarul:……………………………………………………….... 
Adresa:    str…………………………………………..., nr…………  
                                                           bl…….., sc….., et.….., ap……    
CNP…………………………………./CF………………………….. 
Categoria:                                          ……………………………….. 
Marca:                                               ..……………………………… 
Tipul:                                                 ……………………………….. 
Masa totală maximă autorizată         ……………………………….. 
Culoare:                                             ……………………………….. 
Numărul certificatului de înregistrare………………………………. 
 

                                                  PRIMAR,  
 
 

                                                                 
Verso  
 
                                                       MENŢIUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
                                                                                                      
 



 
                                                                                              ANEXA NR. 4   

                                                                                      la H.C.L. nr. 278 /2009 
Număr de înregistrare  MOPED                                    

 
 
 
 
Număr de înregistrare  VEHICUL 
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