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Nr.20471/15.12.2022 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1-4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul orașului Șimleu Silvaniei, 
aduce la cunoștința publicului elaborarea: 

 
 

Proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a 

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 
orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: 
- Proiect de hotărâre 
- Referat de aprobare nr.20469 din 15.12.2022 
- Raport de specialitate nr.20470 din 15.12.2022 
- Regulamentul privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 
 

Persoanele fizice și juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii, 
cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat, până la data 
de: 16.01.2023 prin: 

- email pe adresa: primaria_simleu@yahoo.com 
- fax la nr. 0260679220 
- poștă pe adresa Primăriei orașului Șimleu Silvaniei – strada Libertății, nr.3 
- în zilele lucrătoare de luni până joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 

la registratura Primăriei orașului Șimleu Silvaniei – strada Libertății, nr.3 

Materialele transmise vor purta mențiunea: 
               ”Recomandare privind Proiectul de hotărâre pentru Regulamentul privind procedura de 
înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj 

Proiectul de hotărâre cu documentația de bază, poate fi consultat:  
- pe site-ul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei – www.simleusilvaniei.ro 
- la sediul  Primăriei orașului Șimleu Silvaniei – strada Libertății, nr.3 

 
 

PRIMARUL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI 
MIHAI - CRISTIAN LAZAR 

 
 

 



  

 
 
 
 
 

R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L  S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
PRIMĂRIA          

STR. LIBERTĂŢII NR.3 
TEL:0260-678622;FAX:0260-679220 

www.simleusilvaniei.ro 
e-mail:primaria_simleu@yahoo.com 

 

 
 
 

PROCES VERBAL DE AFIȘAJ 
Încheiat azi, 15.12.2022, ora 15.00 

 
 
 

Cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj  la 
Avizierul existent la sediul Primăriei or. Șimleu Silvaniei, str. Libertății nr.3, și pe site-ul oficial al 
orașului www.simleusilvaniei.ro, secțiunea Transparența decizională: 
https://www.simleusilvaniei.ro/proiecte-de-acte-normative-aflate-in-consultare-publica/ 

 
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 

 
Inspector,  

Corbeanu Raul-Flavius 
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