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 H O T Ă R Â R E A nr.19/2020 

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 
evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de 

pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani 
 
 

 
Consiliul Local Ciumani,  

 Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului 
privind  procedura pentru  înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării,de pe raza administrativ teritorială a Comunei Ciumani,  inițiat de 
Primarul comunei Ciumani Dl. Márton László-Szilárd,precum și refertul de aprobare nr. 
11/2020 a primarului comunei Ciumani, 
 Văzând raportul de specialitate întocmit de Compartimentului de Urbanism și 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciumani nr. 
11/2020 și avizul consultativ favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism,  
         Luând act de avizul favorabil al Direcției Regim Permise de Conducere și 
Înmatricularea Vehiculelor nr.3795445/16.03.2020, 

Luând în cosiderare prevederile: 

 Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
republicată, aprobată prin Legea nr. 49/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art. 22 lit. a) și ale art. 25 alin. (1) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.  nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinului Ministerului Administrației și Internelor nr. 1501/2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare, 

 Ordinului nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de 
înmatriculare și ale celui de înregistrare, cu modificările și completările ulterioare; 
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, 
În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera d) și alin.(7) litera m), n), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,                                              

 

 
 

H O T Ă  R Ă  Ş  T E: 
 
 

 
      Art.1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și 
radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ 



teritorială a Comunei Ciumani, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 57/2013 privind 
aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice din administrația Consiliului 
Local Ciumani al vehiculelor care se înregistrează la Primăria comunei Ciumani se abrogă în 
ceea ce privește dispozițiile privind procedura de înregistrare a vehiculelor la nivelul comunei 
Ciumani. 
 
       Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul  comunei Ciumani. 
 
       Art.4. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei Ciumani, se va 
comunica Instituţiei Prefectului Harghita, Primarului comunei Ciumani şi se aduce la 
cunoștință publică. 
         
 
     

      
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE 
     Király Szabolcs             Secretar general: Balogh Zita 

 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din 
data de 30.04.2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 


