ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL SFANTU GHEORGHE
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea , evidenta si radierea
vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii , de pe raza comunei Sfantu Gheorghe ,
judet Ialomita
Consiliul local Sfantu Gheorghe , judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara din data de 18.05.2020
Avand in vedere :
- adresa nr.13889 din 9.10.2019 a Institutiei Prefectului Judetului Ialomita prin care inainteaza
adresa comuna a Directiei Generale pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului nr.686847/3.10.2018 si
Directiei Generale pentru Administratie Publica din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr.119596/DPFBL-51662/3.10.2019 ,
- referatul de aprobare si motivare al primarului comunei inregistrat la nr. 573/05.02.2020 privind
stabilirea unor masuri pentru inregistrarea vehiculelor pentru care exista obligativitatea
inmatricularii ;
raportul compartimentului ITL inregistrat sub nr. 801 din 20.02.2020
avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr. 362 din 27.01.2020
raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura , activitati economico financiare , juridica
si de disciplina nr. 138 din 11.05.2020
In conformitate cu:
- prevederile art. 14, alin.(1) din Sectiunea a-2-a , a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice , cu modificarile si completarile ulterioare ,
- prevederile art.22, lit. a) si a art.25 , alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.1391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice , modificata prin Hotararea Guvernului nr.56 din 24 ianuarie 2007 ;
- prevederile Ordinului nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii , inregistrarii,radierii si
eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor,
-prevederile Ordinului nr.2132/2005 privind omologarea individuala , eliberarea cartii de identitate si
certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere,
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;
In temeiul prevederilor art.129, alin.7, lit.a)corroborate cu art.136 si art.196 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ ,
HOTARASTE :
Art. 1 – (1) Se aprobarea Regulamentul pentru inregistrarea , evidenta si radierea
Vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza comunei Sfantu Gheorghe , care
nu se supun inmatricularii , conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare .
(2) – Actele administrative cu acelasi obiect de reglementare se abroga la data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari.
Art.2 Stabilirea taxei pentru eliberarea certificatului de inregistrare in cunatum de 20 lei si
pentru eliberarea placutei s au placutelor cu numarul de inregistrare in cuantum de 20 lei.
Art. 2 Executarea hotararii va fi asigurata conform legii , de catre Primarul comunei Sfantu
Gheorghe , prin Compartimentul Impozite, taxe locale si alte venituri.
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