
             ROMÂNIA                                                                                                                                       AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
         JUDEȚUL SĂLAJ                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,  
 ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI  
              PRIMAR 

PROIECT 
HOTĂRÂREA NR. ___ 

din _____________ 
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 
 

  
Consiliul Local Șimleu Silvaniei, întrunit în şedinţă ordinară,  
Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.20469/2022 al Primarul orașului Șimleu Silvaniei 
-Raportul de specialitate nr.20470/2022 al Compartimentului autorizare activități comerciale, transport public local; 
-Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură; 
-Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al orașului, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și arhitectură; 
-Avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor 

omului, culte şi problemele minorităţilor 
 În baza prevederilor: 
-art.12 alin.(2) și (3) din  OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
-art.22 lit.a) și art.25 alin(1) din H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
-art.6 alin (3), art.30 alin(1) lit.c din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată;   
-art.23 alin. (1); alin (2) și alin.(3) din Ordin nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor; 
-art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 
-art. art.129 alin. (1) și alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.s) și alin.(14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 139 alin. 1 și art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind 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 prezentat 
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare aprobate prin hotărâri de consiliu local 
anterioare își încetează aplicabilitatea. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul oraşului Șimleu Silvaniei, 
prin  Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local, Biroul Impozite şi taxe locale, impuneri, încasări, 
executare creanțe bugetare, Biroul Impozite şi taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare şi Serviciul Poliția 
Locală din cadrul aparatului de specialitate  al primarului. 

Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică cu: 
-Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;  
-Instituţia Prefectului- Judeţul Sălaj; 
-Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local; 
-Biroul Impozite şi taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare; 
-Serviciul Poliția Locală; 
-dosarul ședinței; 
-dosar hotărâri. 
-se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-

ul orașului: www.simleusilvaniei.ro;  
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, _________, cu respectarea prevederilor art  139 alin.1 din OUG 57/2019, cu un număr de ... voturi pentru, ...voturi 
împotrivă, ....voturi abţineri, din totalul de ... consilieri locali prezenţi. 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
 

http://www.simleusilvaniei.ro/


 
 

 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L  S Ă L A J 
ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 

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

        PRIMAR 

NR. 20469/15.12.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul 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 
 

 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, s-a instituit obligația înregistrării vehiculelor care nu se supun înmatriculării înainte de 
punerea în circulație a acestora. 

Înregistrarea vehiculelor se realizează prin compartimentele de specialitate de la nivelul primăriilor comunelor, 
orașelor, municipiilor și al sectoarelor municipiului București pe a căror rază teritorială își au domiciliul, reședința ori sediul 
proprietarii vehiculelor respective, potrivit art 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cadrul legal privind procedura înregistrării, ținerea evidenței și radierea vehiculelor pentru care există obligația 
înregistrării îl constituie Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.1391/2006 cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor emis de către Ministerul 
Afacerilor Interne; Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de 
înmatriculare și ale celui de înregistrare cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor). 

Ținând cont că legislația în domeniu a suferit o serie de modificări, realizându-se o definire mai amplă a termenilor 
specifici, o mai bună delimitare a categoriilor de vehicule pentru care există obligația înregistrării și o detaliere mai clară a 
procedurii de înregistrare a vehiculelor, consider că este necesară adoptarea 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. 

Astfel, potrivit art.23 din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi 
eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor,  

(1) se înregistrează la nivelul primarilor, comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti 
numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele şi 
cvadriciclurile uşoare aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, 
omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, 
maşinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum şi tramvaiele şi 
vehiculele cu tracţiune animală. 

(2) înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate 
de la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială 
îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective. 

(3) 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. 

(4) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii numai dacă au 
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fost omologate potrivit legii şi deţin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar 
maşinile autopropulsate numai dacă deţin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele şi 
remorcile cu excepţia remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie 
înmatriculate, în condiţiile legii. 

(5) Procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor din dotarea instituţiilor prevăzute la alin. (4) se stabileşte prin 
ordin al conducătorului instituţiei respective, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

a)structura din cadrul instituţiei care efectuează înregistrarea; 
b)documentele pe baza cărora se efectuează înregistrarea, respectiv radierea; 
c)situaţiile şi condiţiile în care se eliberează, pentru un vehicul înregistrat, un nou certificat de înregistrare, respectiv 

un nou set de plăcuţe cu număr de înregistrare. 
(6) Odată cu înregistrarea vehiculelor, autorităţile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, 

precum şi plăcuţele cu număr de înregistrare. 
Procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor 

și ai sectoarelor municipiului București se stabilește prin hotărâre a consiliului local. 
Conform prevederilor art.15 alin 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), 
autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform 
categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. 

Potrivit dispozițiilor art.30, alin. (1) și (2) din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare 

(1) pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, 
judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale. 
              (2) cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru 
acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor 
curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. 
               În aplicarea celor prezentate mai sus, se impune elaborarea unui nou regulament care să cuprindă noile modificări 
legislative, astfel încât procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor la nivelul orașului Șimleu Silvaniei să se 
desfășoare în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în condiții optime furnizării unui serviciu de interes public. 

Având în vedere cele prezentate, propun adoptarea în forma și conținutul redactat, 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. 

 
 
 

 
 

PRIMAR, 

MIHAI-CRISTIAN LAZAR 
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Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local    

Nr. 20470/15.12.2022     

                                                                                                                                        

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
la proiectul 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 

 
 

 Prin referatul de aprobare nr. 20469/2022, Primarul orașului Șimleu Silvaniei supune dezbaterii și aprobării Consiliului 
Local proiectul 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.  

Urmare a analizei proiectului de hotărâre inițiat de primarul orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj mai sus menționat, 
considerăm inițierea acestuia oportună și legală, din următoarele considerente: 

         -  luând în considerare prevederile art.23 din Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor,  

(1) se înregistrează la nivelul primarilor, comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti numai 
tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele şi cvadriciclurile 
uşoare aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 
2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, omologate 
potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, maşinile 
autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum şi tramvaiele şi 
vehiculele cu tracţiune animală. 

(2) înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate de la 
nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au 
domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective 

pentru a circula pe drumurile publice, tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, 
troleibuzele, mopedele şi cvadriciclurile trebuie să fie înregistrare și să poarte plăcuțe cu număr de înregistrare, cu forme, 
dimensiuni și conținut care să respecte standardele prevăzute de stat potrivit legislației în vigoare așa cum rezultă din Art. 26 
(1) indicativele judeţelor şi al municipiului Bucureşti, alcătuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului 
plăcuţelor şi ale înscrisurilor aplicate, precum şi condiţiile de calitate pentru plăcuţele cu număr de înmatriculare, provizoriu sau 
pentru probe, după caz, sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii. 

 Ținând cont de faptul că înregistrarea vehiculelor se realizează prin compartimentele de specialitate de la nivelul 
primărilor comunelor, orașelor, municipiilor și al sectoarelor municipiului București pe a căror rază teritorială își au domiciliul, 
reședința ori sediul proprietarii vehiculelor respective, așa cum este stipulat în art 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Unității 
Administrativ Teritoriale Orașul Șimleu Silvaniei, autoritatea competentă pentru înregistrarea în circulație, evidența și radierea 
vehiculelor supuse înregistrării ale căror proprietari au domiciliul sau reședința în cazul persoanelor fizice ori sediul în cazul 
persoanelor juridice, pe această raza teritorială, este Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local din 
cadrul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.   

Acest act normativ are ca beneficiari, proprietarii vehiculelor supuse înregistrării care au domiciliul sau reședința în 
cazul persoanelor fizice ori sediul în cazul persoanelor juridice, pe raza teritorială a orașului Șimleu Silvaniei.  
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Cadrul legislativ privind procedura înregistrării, ținerea evidenței și radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării pentru emiterea actului normativ îl constituie: 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1391/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea 
autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerul Afacerilor Interne nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de 
înmatriculare și ale celui de înregistrare cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul (UE) 2016/679 
al Parlamentului  European 

- Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013, cu modificările 
și completările ulterioare. 

În aplicarea celor prezentate mai sus, și pentru a veni în sprijinul proprietarilor de vehicule supuse înregistrării care au 
domiciliul sau reședința în cazul persoanelor fizice ori sediul în cazul persoanelor juridice, pe  raza teritorială a orașului Șimleu 
Silvaniei, se impune adoptarea unui act normativ pentru 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. 

Astfel, prin adoptarea actului normativ pentru 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, se asigură înregistrarea vehiculelor supuse înregistrării, evidența acestor vehicule precum și radierea 
vehiculelor, asigurând proprietarilor de vehicule supuse înregistrării cadrul legal de punere în circulație a vehiculelor respectiv 
de radiere a acestora din evidențe.  

           Urmare a celor mai susmenționate, în temeiul art. 136 alin. 3, alin. 8 lit b, din OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, Compartimentul autorizare activități comerciale, transport public local apreciază necesară și oportună aprobarea 
de către Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei, a 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, în forma și conținutul prezentat. 

 

 

 

 

Inspector, 

CORBEAMU RAUL-FLAVIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


