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HOTARAREA NR. 34/20.12.2007 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
ordinara in data de 20.12.2007 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, ca si 
Raportul de specialitate intocmit de catre responsabilul de resort, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 
 In baza OUG 195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu HG 85/2003 pentru 
aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulatia pe 
drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 Cu respectarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 
1501/2006, 
 In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 

HOTARASTE: 
 

 Art. 1 Se aproba Regulamentul privind inregistrarea, radierea si 
evidenta vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii in 
circulatie, precum si regulile privind circulatia acestora pe drumurile publice 
din comuna Stefanestii de Jos. 
 Art. 2 Primarul comunei Stefanestii de Jos si referentul contabil vor 
asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 Art. 3 Prezenta hotarare va fi transmisa pentru aplicare organelor de 
politie locale. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                  SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 



REGULAMENT 
 

Privind inregistrarea, radierea si evidenta vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea 
inmatricularii in circulatie, precum si regulile privind circulatia acestora pe drumurile 

publice din comuna Stefanestii de Jos – Ilfov 
 
 
 

 Art. 1   (1) Pe raza comunei Stefanestii de Jos este permisa circulatia vehiculelor 
care, datorita destinatiei lor, nu circula in mod obisnuit pe drumurile publice, respectiv 
masinile autopropulsate pentru lucrari, masini agricole sau forestiere, vehicule cu 
tractiune animala precum si cele pentru care nu existaobligatia inmatricularii in circulatie 
pe trasee de circulatie stabilite prin prezentul Regulament, cu exceptia arterelor si zonelor 
in care circulatia vehiculelor de orice fel este interzisa. 
  (2) Circulatia vehiculelor mentionate la alin (1) este permisa cu 
respectarea reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice in vigoare conform cu 
reglementarile Codului rutier (respectarea indicatoarelor si marcajelor de circulatie, 
respectarea semnelor speciale de avertizare luminoase si sonore, respectarea semnelor si 
indicatiilor agentilor de politie, dotarea vehiculelor pentru circulatia pe timp de noapte, 
etc.). 
 Art. 2 Autovehiculele mentionate la art. 1 (1) ai caror proprietari au domiciliul 
stabil sau sediul in comuna Stefanestii de Jos se inregistreaza la serviciul taxe si impozite 
din cadrul Primariei Stefanestii de Jos. 
 Art. 3 (1) La data inregistrarii vehiculului se elibereaza un certificat de 
inregistrare precum si una sau doua placute cu numarul de inregistrare atribuit. 
  (2) Continutul certificatului de inregistrare, caracteristicile numarului de 
inregistrare, modul de inscriere (aplicare, montare) a acestuia pe vehicul, precum si 
caracteristicile placutei cu numarul de inregistrare sunt prezentate in Anexa 1 la prezentul 
Regulament, parte integranta a acestuia. 
 Art. 4 Evidenta numerelor de inregistrare se tine in „Registrul unic al numerelor 
de inregistrare”, a carui forma si continut sunt prezentate in Anexa 2 la prezentul 
Regulament, parte integranta a acestuia.  
 Art. 5   (1) Inregistrarea vehiculelor mentionate la art. 1 (1) se face pe baza 
urmatoarelor documente: 

a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe propria 
raspundere, cu privire la modul de dobandire al vehiculului; 

b) actul de proprietate asupra vehiculului, in original si copie; 
c) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau de 

inregistrare la Registrul comertului, pentru persoanele juridice, in original si 
copie; 

d) dovada de plata a taxei de inregistrare; 
e) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inregistrare. 

  (2) Documentele originale prevazute la alin 1 se restituie pe loc, dupa 
confruntarea cu copiile acestora. 



  (3) Placutele cu numarul de inregistrare si certificatul de inregistrare se 
elibereaza personal solicitantului sau reprezentantului legal, delegatului in cazul 
persoanelor juridice, pe baza de semnatura. 
 Art. 6 Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul care nu are certificat de 
inregistrare sau nu are montate placute cu numar de inregistrare. 
 Art. 7 Inregistrarea unui vehicul se anuleaza in cazul in care acesta operatiune s-a 
facut cu incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
 Art. 8  (1) Radierea din evidenta circulatiei a vehiculelor se face in urmatoarele 
cazuri: 

a) la cererea proprietarului, daca nu mai doreste sa-l pastreze in circulatie, cu 
conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinand domeniului public; 

b) la trecerea vehiculelor in proprietatea altei persoane; 
c) la schimbarea domiciliului sau sediului (filiala, sucursala, punct de lucru) 

proprietarului in raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale. 
d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula 

pe drumurile publice si daca se face dovada acestui fapt. 
e) In cazul furtului, radierea din circulatie se face dupa 90 de zile de la data 

inregistrarii cererii la solicitarea proprietarului; 
f) In cazul indisponibilizarii prin instituirea unui sechestru asigurator, in 

conditiile legii, in baza ordonantei motivate a procurorului sau a incheierii 
instantei de judecata. 

 (2) Radierea se face la compartimentul taxe si impozite pe baza depunerii 
certificatului de inregistrare si a placutelor cu numere de inregistrare, precum si a 
documentelor care atesta faptul ca a intervenit una din situatiile prevazute la alin (1). 

 (3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din 
evidente. 

Art. 9  (1) Se instituie urmatoarele taxe: 
a) taxa de inregistrare vehicule cu tractiune animala...............................10 RON  
b) taxa de inregistrare vehicule cu tractiune mecanica,............................20 RON 

cu masa totala proprie de pana la 5 tone, inclusiv. 
c) taxa de inregistrare vehicule cu tractiune mecanica,............................30 RON 

cu masa mai mare de 5 tone. 
  (2) Contravaloarea unei placute de inregistrare va fi stabilita in functie de 
pretul cu care aceasta va fi achizitionata de catre primarie. 
  (3) Taxa de inregistrare este anuala si se achita integral, indiferent de 
perioada in care vehiculul circula pe drumurile publice. 
  (4) Taxa de inregistrare, precum si contravaloarea placutei cu numarul de 
inregistrare vor fi reactualizate anual, prin Hotararea Consiliului local, in cazul in care 
indicele de inflatie anual este mai mare de 5%. 
  (5) Vehiculele prevazute la art. 1 alin(1) care apartin primariei comunei 
Stefanestii de Jos, precum si cele care apartin institutiilor publice, serviciilor publice 
aflate in subordinea Consiliului local Stefanestii de Jos, sunt scutite de plata taxei de 
inregistrare. 
  (6) Sumele incasate, reprezentand taxa de inregistrare, precum si 
contravaloarea placutelor cu numere de inregistrare se fac venit la bugetul local. 



 Art. 10 Traseele de circulatie pentru vehiculele mentionate la art. 1 se stabilesc 
pentru drumurile publice din incinta comunei Stefanestii de Jos, respectiv cele aflate in 
administrarea primariei. 
 Art. 11 (1) In afara contraventiilor la normele privind circulatia pe drumurile 
publice prevazute in actele normative in vigoare, constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de la 100 la 300 RON urmatoarele fapte: 

a) circulatia fara certificat de inregistrare si placute cu numere de inregistrare; 
b) circulatia pe alte trasee decat cele stabilite; 
c) circulatia vehiculelor radiate din evidenta; 
d) nerespectarea conditiilor prevazute in anexa nr. 3 la prezentul regulament. 

  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre 
primar personal sau prin imputerniciti, precum si de catre lucratorii postului de politie al 
comunei. 
  (3) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data 
incheierii procesului verbal de contraventie la casieria primariei Stefanestii de Jos 
jumatate din minimul amenzii. 
  (4) Amenzile se fac venit la bugetul local. 
  (5) Contraventiilor prevazute la alin. 1 le sunt aplicabile prevederile OG 
2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Art. 12 Conducatorii vehiculelor prevazute la art. 1 (1) care participa la trafic pe 
traseele stabilite trebuie sa aiba un comportament care sa asigure fluenta si siguranta, fara 
a pune in pericol viata si integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii 
proprietatii publice si private. 
 Art. 13 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile OUG 
195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborat cu HG 85/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a OUG 
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu respectarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1501/2006. 
 


