
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului pentru lnregistrare

vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregi
administrativ-teritoriala a Municipiului C^mpina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.29.081/9
ing.Tiseanu Horia - Lauren^iu - Primarul Municipiului Car
aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenJa
pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza a
Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.29.082/9 decembrie 2019, promovat de

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.29.083/9 decembrie 2019, promov

monitorizarea serviciilor publice, transport, avize din cadru
Campina;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliu
Campina, respectiv Comisia buget, finan{e, program<
administrarea domeniului public $i privat $i agricultura;

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliu
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, ju
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ

- avizul secretarului Municipiului Campina, inr
9 decembrie 2019;

- avizul favorabil nr.3909100/10 ianuarie 2020 al
Interne - Directia Regim Permise de Conducere $i Inm<
inregistrat la Primaria Municipiului Campina sub nr.l.604/^

In conformitate cu prevederile:
- art 12, alin.(2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind

publice, republicata, modificata si completata;
- art.22, lit."a" si art.25, alin.(l) din H.G. nr.l.391

Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.l95/2002 privinc
publice, modificata si completata;

- art.6, alin.(3), art.30, alin.(l), lit."c" din Legea m
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, r
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."d", alin.(7), lit."s" si alin.(14)
2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

, eviden{a $i radierea
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Consiliul local al Municipiului Campina adopt

., eviden^a $i radierea
supuh inmatricularii,

arare.
or care nu se supun

mceteaza valabilitatea
Kegulantentului pentru

mnicipiuhhi Campina, care

Art.l. - Aproba Regulamentul pentru inregistrarea,
vehiculelor de pe raza Municipiului Campina, care nu
conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta ho

Art.2. - Aproba taxa de inregistrare a vehicule
inmatricularii, in cuantum de 70 lei.

A

Art.3. - Incepand cu data adoptarii prezentei isi
H.C.L.121/3 septembrie 2009 privind aprobarea
inregistrarea, evidenJa $i radierea vehiculelor de pe raza mi
nu se supun inmatricularii.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- InstituJiei Prefectului Jude$ului Praho^
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- Serviciului Regim Permise de Condcere i Inmatriculare a

Vehiculelor Prahova;
- Compartimentului monitorizarea

transport, avize.

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Enache Dra

Campina, 27 februarie 2020

Nr.29

prezeata hotarare.

a;

servicfiilor publice,

ontras^mneaza,
Secretat General,

id9^eanu Elena



AISEXA
la H.C.L. nr.29/:

Presedin
C<

dI.Enadi

REGULAMENT
privind procedura pentru inregistrarea, eviden{a si r
pentru care exista obIigativitatea inregistrarii, de pe i

teritoriala a Municipiului Campin

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art.l. Prevederile prezentului regulament stabilesc
eviden{a $i procedura radierii vehiculelor pentru care
inregistrarii, $i anume cele prevazute in Anexa nr.l, <
domiciliul, re$edin^a ori sediul in Municipiul Campina.

Art.2. In sensul prezentului Regulament, expresiile s.
urmatorul in{eles:

1. detinator mandatat- persoana fizica sau juridica c
in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere;

2. inregistrare-opera{iunea administrativa prin care
poate circula pe drumurile publice. Dovada atestarii inregis
inregistrare $i numarul de inregistrare atribuit.

3. moped-autovehicul, cu doua sau trei ro|i, a car
construcJie este mai mare de 25 km/h, dar nu depa$e$te 45 k
cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, c
ce nu depa$e$te 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere intern
a carui putere nominala continua maxima nu depase$te 4 i
vehiculului nu depase^te 350 kg, neincluzand masa baterii
electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul u$or, astfel
partea A din anexa nr. 1 la secJiunea 4 din Reglementarile pr
si eliberarea car^ii de identitate a vehiculelor rutiere, precun
produselor utilizate la acestea-RNTR 2, aprobate prin OrdinU
publice, transporturilor $i locuin|ei nr.211/2003, cu modi
ulterioare;

4. remorca-vehiculul fara motor destinat a fi tractat
sau forestier;

5. semiremorca-remorca a carei masa totala maxima
in parte de catre un tractor agricol sau forestier;

6. tractor agricol sau forestier-orice vehicul cu mo
sau pe $enile, avand cel puJin doua axe, a carui principala fi
sa de trac$iune, conceput in special pentru a trage, a imp
ac{iona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate
ori forestierasi a carui utilizare pentru transportul pe drun
marfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor util
persoanelor sau al marfurilor nu este decat o func{ie sec
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drum

tractoruIui agricoI sau forestier vehicuIele destinate ef
lucrari, denumite masini autopropulsate;

7. vehicuI-sistemul mecanic care se deplaseaza pe
de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transpo
bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

Art.3.(l) Pentru a fi inregistrate sau admise i
troleibuzele, tractoarele agricole sau forestiere, remorcile c
acestea si tramvaiele trebuie sa fie omologate in condi|iile le

(2) Pentru a fi mregistrate si a circula pe drumi
supuse inregistrarii, cu excepJia masjnilor autopropulsat
contructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu
a vehiculelor cu tracJiune animala, se supun inspecJiei teh:
legisla^iei in vigoare.

(3) Inspectia tehnica periodica se efectuea:
conform legislatiei in vigoare.

Art.4. Proprietarii de vehicule supuse inregistrarii sau
acestora cu domiciliul, re$edin$a in cazul persoanelor
strainatate, sediul sau punctul de lucru in Municipiulul Ca
solicite inregistrarea acestora inainte de a le pune in circu
eviden{a, potrivit prezentului Regulament.

, cu Sau fara mijloace
tul de | persoane $i/sau

i ' ': . /

circula{ie mopedele,
;stinate a fi tractate de
ii.

rile putylice, vehicuIele
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a in statii autorizate,
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i radierea lor din

Art.5. Proprietarii de vehicule inregistrate sau d
acestora au obliga{ia sa monteze pe acestea, dupa caz, u
numarul de inregistrare.

CAPITOLUL II
VEHICULE
SecJiunea 1

*.

Inregistrarea mopedelor, tramvaielor, troleibuzelor, tr;
forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate de ace

autopropulsate

2tinatorIi mandatati ai
a sau doua placu^e cu

Art.6. Autoritatea competenta pentru inregistrare
vehiculelor de pe raza Municipiuluil Campina, pentru ca
inregistrarii este Primarul Municipiului Campina
monitorizarea serviciilor publice, transport, avize din
specialitate al Primarului Municipiului Campina.

Art.7. Persoana fizica sau juridica care de^ine vehiciile
sau inregistrate in alte localita^i ^i i$i stabile$te domici
persoanelor fizice cu domiciliul in strainatate, sediul or
Municipiul Campina, este obligata sa solicite inregistrarea
de la data stabilirii domiciliului, re$edin^ei in cazul persoan
in strainatate, sediului ori punctului de lucru in Municipiul

Art.8.(l) inregistrarea vehiculelor pentru care
inregistrarii se face pe baza depunerii urmatoarelor documen

a) cererea solicitantului, conform modelului prezen|tat
prezentul Regulament;

b) actul de identitate al solicitantului persoana fizic
atesta dobandirea personalitatiijuridice persoanelorjuridice
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sau documentul care
in original $i copie;



c) documentul care atesta dreptul de proprietate asup
caz, un drept de folosinta asupra acestuia, in limba roma:
vanzare, contract de leasing sau inchiriere etc.);

d) cartea de identitate a vehiculului - la
troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor

e) atestatul tehnic - la inregistrarea masinilor au
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman";

f) dovada efectuarii inspec{iei tehnice periodice in
acesteia - exceptie in cazul masinilor autopropulsate
constructiva care nu depaseste 25 km/h, tramvaielor, v
animala;

g) dovada asigurarii obligatorie RCA-exceptie
animala;

h) dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un sp;
condi$iile legii (dupa caz);

i) dovada plapi contravalorii certificatului de inregis
plata);

j) dovada plaJii contravalorii placu{ei sau placi
inregistrare;

k) dovada platii contravalorii taxei de inregistrare;
1) dovada faptului ca vehiculul este radiat din ci

inregistrari anterioare;
m) procura speciala in forma autentica, dupa caz.

(2) Contravaloarea certificatului si a placutei/p
se determina pe baza contractului de furnizare incheiat intre
furnizorul acestor produse ce va avea drept obiect furnizare<

(3) Taxa de inregistrare se stabileste in
Local al Municipiului Campina si se va constitui venit la

(4) Municipiul Campina este scutit de la pla
pentru vehiculele nesupuse inmatricularii, aflate in patrimon

Art.9.(l) Pentru fiecare vehicul inregistrat se elib
inregistrare, conform prevederilor Ordinului MAI nr.l45
dimensiunile $i continutul certificatului de inmatriculare
Certificatul de inregistrare si placutele cu numar de inr
personal, pe baza de semnatura, proprietarului vehicui
acestuia.

(2) Modelul si continutul certificatului de inre|
Anexa nr.4 la prezentul Regulament.

Art.lO. La inregistrare, vehiculului i se atribuie
de inregistrare care sunt conforme prevederilor art. 22 lit.
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan|ei
nr.l95/2002 privind circula^ia pe drumurile publice, republ
completarile ulterioare.

Art.ll.(l) Placu^ele cu numarul de inregistrare,
reflectorizant de culoare galbena, iar literele si cifrele, in rel

(2) Numarul de inregistrare a vehiculelor se
localita|ii ^i denumirea abreviata a jude$ului, scrise cu li
majuscule, precum si dintr-un numar de ordine, format din c
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(3) Modelul si caracteristicile placutei cu nurjiar de inregistraresunt
prezentate in Anexa nr. 6 la prezentul Regulament.

Art.l2. In cazul schimbarii oricaror date referitohre la
vehicul, inscrise in certificatul de inregistrare, titularul
solicite autorita^ii emitente eliberarea unui nou certificat de
de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.

Art.l3.(l) Se interzice circula$ia pe drumurile
neinregistrate ori care nu poarta placu^a sau placuJe cu
precum si circulaJia acestora pe alte trasee decat cele st
locala, inclusiv a vehiculelor cu tracpune animala.

(2) Persoanele juridice deJinatoare de ve
urmatoarele obliga$ii:

a) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu
pleaca in cursa;

b) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si
prevenire privind conditiile de circulaJie a acestora pe drurmJmle

detinator ori la
;estuia este o b l i g a t s S f
inregistrare, in termen
iificar^.
publice^ a vehiculelor

r|umarul de inregistrare,
bilite fte administra$ia

iicule inregistrate au

pentn| vehiculele care

depourl indicatoare de
ile puplice.

SecJiunea 2
Inregistrarea vehiculelor cu trac(iun^ animala

Art.l4. Inregistrarea vehiculului cu trac{iune
certificatului de inregistrare se face pe baza urmatoarelor do

a) cererea solicitantului, conform modelului preze^tat
prezentul Regulament;

b) actul de identitate al solicitantului, original si copie
c) dovada de plata , in copie, a contravalorii certifica

placu|ei cu numerele de inregistrare ,in cuantumul determin|at
din prezentul regulament, eliberata de catre Directia
Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Camp:

d) dovada platii contravalorii taxei de inregistrare iti
Consilul Local al Municipiului Campina;

e) declara{ie pe propria raspundere din care sa rei$sa
proprietarul vehiculului pentru care se solicita inregistrarea
care solicitantul nu de$ine un act de dobandire a acestuia;

f) procura speciala, dupa caz.

animal4
ument^:

in Anexa nr.2 din

CAPITOLUL III
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE
RESPECTIV A UNUI NOU SET DE PLACUTE

fNREGISTRARE

Art.l5.(l) In cazul modificarii datelor inscrise in cer
referitoare la vehicul sau detinator, acesta este obligat sa sol
certificat de inregistrare in termen de 30 de zile de la
modificarea. Eliberarea unui nou certificat de inregistrare
unor date inscrise in acesta se efectueaza in baza
documente, in original $i copie:

-cererea solicitantului;

eliberarea

ului de inregistrare ^i a
conf0rm Art.8 alin. 2

cononiica din cadrul
na;

cuantumul stabilit de

ca solicitantul este
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-cartea de identitate a vehiculului, cu modificarile
Autonoma ,,Registrul Auto Roman", in cazul mopedelor, tr
agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;

- atestatul tehnic - in cazul masinilor autopropulsate p
- vechiul certificat de inregistrare;
- dovada pla^ii contravalorii certificatului de inregistr;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul care atesta schimbarea numelui sau a

dupa caz;
- certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal 1

schimbarii domiciliului, resedintei sau sediului in cadrul
schimbarii motorului cu altul cu o capacitate cilindrica dif
maxima autorizata in cazul remorcilor agricole sau forestier

- procura speciala, dupa caz.
(2) Documentele originale prevazute la

solicitantului inregistrarii, pe loc, dupa confruntarea copi
identitate a vehiculului sau atestatul tehnic se restituie
certificat de inregistrare a vehiculului.

^

Art.l6.(l) In cazul pierderii, furtului ori deteri
inregistrare sau a placutelor cu numar de inregistrare,
respectiv este obligat sa solicite eliberarea unui duplica
respectiv a unor noi placute cu numar de inregistrare in
data declararii pierderii sau furtului, ori de la data constatari

(2) In cazurile prevazute la alin. (1) elibe
certificatului de inregistrare sau a unor noi placute cu
efectueaza in baza depunerii urmatoarelor documente, in ori

- cererea solicitantului;
- cartea de identitate a vehiculului, in cazul m<

tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau f
- atestatul tehnic - in cazul masinilor autopropulsate;
- certificatul de inregistrare deteriorat, placutele det

care atesta pierderea sau furtul acestora, dupa caz;
- dovada plaJii contravalorii certificatului de inregisti

numar de inregistrare, dupa caz;
- actul de identitate al solicitantului;
- procura speciala, dupa caz.

(3) Documentele originale prevazute la
detinatorului, pe loc, dupa confruntarea copiei cu acesta.
vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odata cu
certificatului de inregistrare sau a placutelor cu numar de inr

Art.l7. Termenul in care se solu|ioneaza cererile
certificat de intregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile

CAPITOLUL IV
RADIEREA DIN CIRCULAJIE A VEHICULELOR

Art.l8. Radierea vehiculelor se face de catre
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res

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, la
vehiculului inregistrat sau a detinatorului mandatat al
cazuri:

a) acesta dore$te retragerea din circulaJie a vehi
depozitarii acestuia mtr-un spa^iu adecvat, de$inut in condiJi

b) face dovada dezmembrarii vehiculului;
c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoam
d) la schimbarea domiciliului, a re$edin|ei sau a

raza de competen^a a altei autorita|i decat cea care a efectua1
e) la scoaterea defmitiva din Romania a vehiculului
f) in cazul fUrtului, detinatorul vehiculului este obl

acestuia in 30 zile de la data declararii furtului.
Art.l9. Este interzisa circula|ia pe drumurile publice

evidenJa.
Art.20. Se radiaza din oficiu in termen de 30 <

Dispozi{iei Primarului, vehiculul abandonat sau fara stapai
dispozitie.

Art.21. Radierea se comunica in termen de 30 de :
care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritaJi
locale.

Art.22.(l) Radierea vehiculelor se face pe baza
a) cererea solicitantului, conform modelului

prezentul Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul

documentul care atesta dobandirea personalitatii juridice, in
c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehn

si copie;
d) certificatul de inregistrare al vehiculului, in origina
e) placu{ele cu numarul de inregistrare;
f) certificat de atestare fiscala;
g) documentul care atesta dezmembrarea(dupa caz),
h) documentul care atesta scoaterea din Romania a v

original si copie;
i) documentul care atesta furtul vehiculului(dupa caz)
j) contractul de vanzare cumparare a vehiculului; in oi
k) dispozi^ia de radiere din oficiu(dupa caz).

(2) Documentele originale prevazute la alin.(
restituie detinatorului, pe loc, dupa confruntarea copiilor cu

Art.23. Radierea se face prin retragerea certificatu
placuJei sau placu^elor cu numarul de inregistrare, si emi
radiere, al carui model este prezentat in Anexa nr.5 la
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a^estuia, in urmatoarele

n
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lelegii|

dovada
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CAPITOLULV
EVIDENTELE PRIVIND VEHICULELE INREGIST

DE INREGISTRARE ATRIBUITE^EZERVATE
CERTIFICATELOR DE INREGISTRARE ELIBERATE

MUNICIPIULUI CAMPINA

Art.24.(l) Eviden^a vehiculelor inregistrate/radiate
se |ine intr-un registru special destinat in acest scop, denum
a vehiculelor inregistrate/radiate", care se inregistreaza in
on-line.

(2) Registrul de evidem;a a vehiculelor inregistr^te/radi^te constituie un
document oficial in care se inscriu:

- date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului;
- date privind vehiculul;
- numarul de inregistrare atribuit vehiculului;
- date privind radierea din circula^ie a vehiculului;
- semnatura proprietarului/utilizatorului vehiculului.

CAPITOLUL VI
OBLIGATIILE DETINATORILOR DE

Art.25. Detinatorul de vehicul inregistrat, persoana fi
cu domiciliul, sediul sau re$edinJa in Municipiul Campina ,

a) sa declare autoritaJii emitente pierderea, furtul sau
de inregistrare, in cel mult 48 de ore de la constatare;

b) sa solicite eliberarea unui nou document in locul
distrus;

c) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, ori
inregistrare daca, dupa ob|inerea duplicatului a reintrat in po

CAPITOLUL VII.
DISPOZITII FINALE $I TRANZ

Art.26. Aplicarea prevederilor prezentului Regul
conform legii prin persoana desemnata de Primarul Mu
cadrul Compartimentului monitorizarea serviciilor publice, t

- va primi $i solu^iona solicitarile referitoare la inre
circula^ie a tuturor categoriilor de vehicule supuse inregistra

- va achizi$iona placu^ele cu numerele de inregistrare
OUG nr.l95 din 2002, republicata, cu modificarile ^i compl

- va elibera un nou certificat de inregistrare in
regulament.

Art.27. Inregistrarea unui vehicul se anuleaza de
efectuat-o in cazul in care aceasta operaJiune s-a facut cu inc
referitoare la aceasta opratiune.

Art.28. Primarul Municipiului Campina prin perso;
art.26,va asigura rezolvarea cu celeritate si cu titlu gratuit

*ATE, NUMERELE
PREqUM $I A

DEJ PRIMARUL

n Municipiul Campina
Reg|stru de eviden|a

gistrulde intrare-ie5ire

VEHICULE

ica 5i rjersoanajuridica
ste obl^gat:
istruge^ea certificatului

celui f|irat, pierdut sau
j

inalul certificatului de
5esia acestuia.

TORI1

ment Va fi asigurata
icipiul^i Campina din
ansport, avize, care:
,istrare4 $i radierea din
ii;
respec|and prevederile

tarile u|terioare;
condi^ile impuse de

atre au^oritatea care a
alcarea normelor legale

na des^mnata conform
solicitarilor din partea



organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea d
inregistrate si cu privire la evidenta lor prin grija resp
datelor cu caracter personal nominalizat la nivelul Primarie
va monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucra
personal si privind libera circulatie a acestor date si d
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor
privind masuri de punere in aplicare a Regulamentu
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
privind libera circulatie a acestor date si de abrogarea
(Regulamentul general privind protectia datelor).

Art.30.Pentru aspectele neprecizate de prezentul re
prevederile O.U.G nr.l95/2002 privind circulatia pe drumu
cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.nr.l391
Regulamentului de aplicare a Ordonan{ei de urgen|a a
privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu mo
ulterioare, iar aplicarea sanc^iunilor se face de catre politis
de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii

tinator^lor de vehicule
insabiMui cu protectia
Municpiului Campina,

nr.^016/697 privind
'ea dat^lor cu caracter

abrog^re a Directivei
si a Legii nr.l90/2018
ui (U^) 2016/679 al
2016 privind protectia
cu car^cter personal si
a Dirtjctivei 95/46/CE

ulamerjt sunt aplicabile
ile pu^lice, republicata,
2006 rjentru aprobarea
uvern^ilui nr.l95/2002

lificarilb si completarile
ul rutie^, iar in punctele
e frontiera.



Anexa nr.l la Regul
privind procedura pentru inregi$
radierea vehicuIelor pentru care
mregistrarii, de pe raza administ

Municipiului Cainpina

nientul
trareaj evidenfa $i
exista ^bligativitatea
rativ-t^ritoriala a

Vehiculele care se supun procedurii inregistrarii sunt ^rmatoa^ele

a) troleibuzele omologate, potrivit legii, de catre Reg

Auto Roman";

b) mopedele (categoria Lle si L2e) si cvadriciclurile u

c) tractoarele agricole sau forestiere (categoria T si C)

d) remorcile $i semiremorcile destinate a fi tractate de

forestiere (categoria R);

e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau fores

f) vehiculele destinate efectuarii de servicii ori lu

autopropulsate;

g) vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite trar

h) vehiculele cu tractiune animala.

i

Autor^oma "Registrul

soare (4ategoria L6);

tractoafele agricole sau

iere (c^tegoria S);

rari, denumite masini

vaie;



Anexa nr.2 la RegulamentuI
privind procedura pentru inregistrarea,
radierea vehicuIelor pentru care exista
!nregistrarii, de pe raza administrativ-

Municipiului Campina

evidenfa $i
^bIigativitatea

teritoriala a

CERERE PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE
EXISTA OBLIGATIVITATEA INREGISTRAR^I

CATRE
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul cu
domiciliul/resedinta/sediul
in loc. str

bl. et.
C.MB.I.seria nr.

la
_eliberat

data

_pospsor
de

tie
CNP/CUI
date de identificare:
1 .Numarul de
sasiu)

solicit inregistrarea unui vehicul

identificare al

2.Categoria_
3.Marca
4. Tipul/Varianta
5.Cilindreea motorului(cmc)
6.Numarul de locuri
7.Culoarea
8.Seria cartii de identitate/atestatului tehnics -

9.Anul fabricatiei

nr
al

catre

cu urmatoarele

vehiculului (serie

Anexez prezentei, in copie, urmatoarele documente:
actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau documentul
care atesta dobandirea personalitatii juridice, in copie;
documentul care atesta dreptul de proprietate asupra vehic^lului sau, dupa
caz, un drept de folosinta asupra acestuia, in limba romana (factura, contract
de vanzare, contract de leasing sau inchiriere etc.);
cartea de identitate a vehiculului - la inregistrarea m
tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole
atestatul tehnic - la inregistrarea masinilor autopropul
Autonoma "Registrul Auto Roman";
dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice in tern
acesteia-exceptie in cazul masinilor autopropulsate
constructiva care un depaseste 25 km/h, tramvaielor, ^
animala;
dovada asigurarii obligatorie RCA-exceptie vehiculele

)pedelqr, troleibuzelor,
sau for^estiere;

3ate, el^berate de Regia

ienul d^ valabilitate al
cu o viteza maxima

^ehicul^lor cu tractiune

cu tractiune animala;



dovada asigurarii parcarii vehiculului intr-un spat u ade^vat, detinut in
conditiile legii (dupa caz);
dovada platii contravalorii certificatului de inregistrare (ch^tanta, ordin de
plata);
dovada platii contravalorii placutei sau placutelor cu r^umarul de inregistrare;
dovada platii contravalorii taxei de inregistrare
dovada faptului ca vehiculul este radiat din circulatie,
inregistrari anterioare.

Data, Semnai ura,

in cazul unei



Anexa nr.3 la ReguI;
privind procedura pentru inregi
radierea vehiculelor pentru care
inregistrarii, de pe raza administ

Municipiului Camp

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR
OBLIGATIVITATEA INREGISTRARII

PENTRU CfARE EXISTA

CATEE,
Primaria Municipiului Campina

Subsemnatul cu
m_
bl.

loc. str
et. _ap.

catre
CNP/CUI

_posesor al C.I/B.I.seria_
la data de

solicit
serie sasiu

do
_nr

nr

niciliul|resedinta/sediul

radier

inregistrare_ din urmatorul motiv:

mentul
trarea
exista <

, eviden{a $i
)bligativitatea

rativ-t^ritoriala a
na

eliberat de

vehiculului
cu numarul de

Anexez prezentei cereri urmatoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului, in cazul

documentul care atesta dobandirea personalitatii juridice, m
b) certificatul de inregistrare al vehiculului, Tn origina
c) placutele cu numarul de inregistrare;
d) certificat de atestare fiscala;
e) copia cartii de identitate a vehiculului sau a atestatu
e) copia documentului care atesta dezmembrarea (dup
f) copia documentului care atesta scoaterea din Rom

3ersoarielor fizice sau
opie;

ui tehn^
i caz);
toia a

ic (dupa caz);

v0hiculului (dupa
caz);

caz);

g) documentul care atesta furtul vehiculului (dupa caz
h) copia documentului care atesta transferul dreptul

i) dispozitia de radiere din oficiu (dupa caz).

Data,

ii de pfoprietate (dupa

Semr|atura,



Anexa nr.4
la Regulamentul privind procedura pentru
inregistrarea, eviden{a si radierea vehiculelor pentru
care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza
administrativ-teritoriala a MunicipiuIui Campina

Modelul si continutul certificatului de inregistrare

ROMANIA

CERTIFICAT DE fNREGISTRARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA



4. Titularul certificatului de inregistrare, Tmpreuna cu adresa de
domiciliu/resedinta/sediu

5. Numarul de Tnregistrare 6. Data inregistrarii

7. Numarul de identificare al vehiculului (seria sa$iului)

Categoria
vehiculului

Marca
vehiculului

Tipul
vehiculului

Seria si numarul certificatului:

10. Masatotalamaximautorizata

Masa proprie_
Masa pe axe_

12. Cilindreea motorului

11.

13.

Numarul de locuri

Culoarea

17. Restrictii privind traseele si intervalele orare permise/interzise
circulatiei vehiculului:

Eliberat de
Ia data de

PRIMAR,

14. Seria cartii de identitate 15. Anul fabricatiei L.S.

16. Observatn 9. Seriasi numarul certificatului:_



Anexa nr.5
la ReguIamentul privi^d

pentru inregistrarea, eviden
vehiculelor pentru care exista
inregistrarii, de pe raza adm
Municipiului Campina

Nr. / |20

CERTIFICAT DE RADIERE

Categoria vehiculului_
marca
identificare_
cilindreea

_ipul/varianta_
serm

_cmc,inregistrat cu numarul
cu domiciliul/sed

str.
ul

nr.
judet

bl._
a fost radiat din evidentele noastre.

sc

prodedura
a $i radierea

oblig^tivitatea
nistraf|iv-teritoriala a

moto^
numar de

_4_

_detinator
,̂m

_ap.

RADIERII

D Instrainat

catre

in str.

_domiciliat/

nr.

ediul

bl. .,sc.

et. ,ap. ,judet_

D Schimbat domiciliu/sediul in

str. , nr. ,bl. ,sc._

judet .

t.

D Retragere definitiva din circulatie

D Dezmembrat

D Export

D Furat



Ane a nr.6
Ia ReguIamentul privind proc|edura
inregistrarea, evidenf
pentru care exista obIibativitatea
de pe raza administra
MunicipiuIui Campin;

Modelul si caracteristicile placutei de inreg

CAMPINA - PH
01

a) Randul superior- denumirea localitatii - denumirea abreviata ajudetul
b) Randul inferior-grup de cifre de la 01 la 9999 care indica numar
evidenta
Fondul reflectorizant de culoare galbena,iar literele si cifrele,tn relief,de
Numarul de Tnregistrare al vehiculelor se compune din denumirea locali
judetului,scrise cu litere cu caractere latine majuscule,precum si dintr-un
cifre arabe.

pentru
si radiferea vehiculelor

mregistrarii,
v-teritoriala a

strare

de orJiine la registrul de

uloare n^agra.
tii si denumirea abreviata a
numar 4e ordine,format din




