
ROMÂNIA 
JUDEȚUL ALBA 
COMUNA  SĂSCIORI 
PRIMAR 
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE nr.340/12.12.2022 
 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența si 

radierea vehiculelor de pe raza UAT comuna Săsciori, care nu se supun 
înmatriculării 

 
 

       Având în vedere avizul favorabil al  Direcției Regim Permise de Conducere 
si Înmatriculare a Vehiculelor în acest sens, prin adresa nr.____/____ 
-în conformitate cu Referatul de aprobare nr. 341 / 12.12.2022 și Raportul de 
specialitate nr.342/12.12.2022 privind stabilirea unor măsuri pentru înregistrarea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării; 
-în  conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulația pe drumurile publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 
56/2007 si a Legii  nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- în  conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică; 
-în  conformitate cu prevederile art.129 din Codul Administrativ; 

 
PROPUN: 

 
Art.1 Aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența si radierea 
vehiculelor de pe raza UAT comuna Săsciori, care nu se supun înmatriculării, 
conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2 Executarea hotărârii va fi asigurată conform legii, de către Primarul 
comunei Săsciori, prin Compartimentului Impozite si Taxe Locale din cadrul 
comunei Sasciori si al Politiei. 
 
 
        INIȚIATOR                                                                 AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL UAT 
MORAR NICOLAE-FLORIN                                GROZA LIGIA DANIELA 

 
        

 
 

 
 



 
             ROMÂNIA                              Anexa la HCL  nr.   ___/2022                                              
        JUDEȚUL ALBA                                                
      COMUNA SĂSCIORI 
    PRIMĂRIA 
      
     REGULAMENT 
pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza UAT comuna 

Săsciori, care nu se supun înmatriculării 
  
 
Cap. I  PRINCIPII GENERALE 
 
Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării și anume cele prevăzute în anexa nr. 1, 
care face parte integrată din prezentul Regulament, conform prevederilor legale în 
vigoare, precum si evidența si radierea acestora. 
 

Art.2 În sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au 
urmatorul înțeles: 
- moped - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin 
construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat 
cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică 
ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, 
a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a 
vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului 
electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 
1.6 , partea A  , din anexa nr. 1 din Reglementările privind omologarea de tip şi 
eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a 
produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului 
lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- atv-vehicul, cu 4 roți , altul decât cvadriciclurile ușoare având masa la gol 
de cel mult 400 de kg (550kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri) 
exclusiv masa acumulatorilor in cazul vehiculelelor cu tracțiune electrică, si 
echipate cu un motor a cărui putere maximă este de cel mult 15 kw-putere maxima 
netă; 
- vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fară mijloace 
de autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane și/sau 
bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări; 
-  tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi 
sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea 
sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a 
acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă 
ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al 



mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul 
persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate 
tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori 
lucrări, denumite maşini autopropulsate; 
- remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un vehicul sau de un 
tractor agricol sau forestier; 
- semiremorcă - remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este preluată 
în parte de către un vehicul sau de către un tractor agricol sau forestier; 
 
Art.3 
 Pentru a fi înregistrate sau admise în circulaţie mopedele, troleibuzele, atv-
urile, tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea 
şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii; 
 Pentru a fi înregistate şi circula pe drumurile publice din UAT comuna 
Săsciori, vehiculele pentru care nu există obligația înmatriculării, cu excepţia 
maşinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 
km/h, a autovehiculelor cu şenile, a tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune 
animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare. 
Toate vehiculele înregistrate trebuie să fie în bună stare de funcționare și să 
îndeplinească condițiile tehnice minime stabilite in cartea tehnică de exploatare 
sau in fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria raspundere. 
 
Art.4 Deținătorii de vehicule menționate la art.1, persoane fizice si juridice cu 
domiciliul sau sediul in UAT comuna Săsciori, sunt obligați să le înregistreze 
înainte de a le pune in circulatie și să solicite radierea lor din evidență, potrivit 
prezentului Regulament. 
 
Art.5 Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea, după 
caz, una sau două placuțe cu numărul de înregistrare. 
 
Cap. II. VEHICULE 
 

Secțiunea 1 
 

Înregistrarea mopedelor, 
atv-urilor,  mașinilor autopropulsate pentru  efectuarea de servicii sau 

lucrări, mașinilor agricole sau forestiere, tractoarelor, remorcilor si 
semiremorcilor, care nu se supun înmatriculării 

 

Art.6 Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența si radierea vehiculelor 
de pe raza UAT comuna Săsciori, care nu se supun înmatriculării este comuna 
Săsciori, prin Compartimentul Impozite si Taxe Locale din aparatul de specialitate 
al primarului. 
 
Art.7 Persoana fizică sau juridică care deține vehicule înregistrate în alte localități 
și are sau iși stabileste domiciliul sau resedința in UAT comuna Săsciori este 



obligată să le înregistreze in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului 
ori reședinței proprietarului sau mandatarului acestuia. 
 
Art. 8 Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 

a) cererea solicitantului, model prezentat in Anexa nr.2 din prezentul Regulament; 
b) actul de proprietate al vehiculului; 
c) actul de identitate sau  certificatul de înregistrare eliberat de  Registrul 

Comerțului; 
c) dovada plății taxei pentru vehiculele  care nu se supun înmatriculării eliberată de 

către Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei ; 
d) cartea de identitate a vehiculului (după caz); 
e) dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz); 
f) dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă (după caz); 
g) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile 

legii (după caz); 
h) fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere;. 
i) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare, (chitanță, ordin de plată); 
j) dovada plații contravalorii plăcuței sau placuțelor cu numărul de înregistrare; 
k) atestatul tehnic - la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberat de Regia 

Autonomă ”Registrul Auto Român”; 
l) cartea de identitate a vehiculului sau atestat tehnic  dupa caz eliberate de Regia 

Autonomă ”Registrul Auto Român”; 
 

Comuna Săsciori,  precum si instituțiile publice, aflate în subordinea 
Consiliului Local al comunei Săsciori sunt scutite de la plata taxei de 
înregistrare pentru vehicule. 

 
Art.9 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, 
model prezentat in Anexa nr.3 din Regulament care se inmânează personal 
solicitantului sau mandatarului acestuia. 
 

Art.10 La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare și, după 
caz, una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare. 
 

Art.11 
a) Placuțele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul reflectorizant, 

de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră; 
b) Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea 

localității si denumirea abreviată a județului, scrise cu litere cu caractere 
latine, majuscule, precum si dintr-un număr de ordine format din cifre 
arabe. 

 

Art.12 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, 
înscrise in certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite 
autoritații emitente eliberarea unui nou certificat de înregistrare, în termen de cel 
mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare. 



 

Art.13 Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori 
care nu poartă  placuță sau placuțele cu numărul de înregistrare. 

Persoanele juridice deținătoare de vehicule au următoarele obligații: 
a) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleacă 
în cursă; 
b) să instaleze la intrările și ieșirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire 
privind condițiile de circulație a acestora pe drumurile publice. 
 
Sectiunea 2 
 

Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală 
 

Art.14 Înregistrarea vehiculului  se face pe baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr.2 din Regulament; 
b) actul de identitate; 
c) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în 
condițiile    legii (după caz); 
d) declarație pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul vehiculului 
pentru care solicită înregistrarea; 
e) dovada plății  contravalorii certificatului de înregistrare; 
f) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înregistrare. 
 

CAPITOLUL III. 
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, 
RESPECTIV A UNUI NOU SET DE PLĂCUŢE CU NUMĂR DE 

ÎNREGISTRARE 
 
 Art.15.(1) În cazul modificării datelor înscrise în certificatul de înregistrare, 
referitoare la vehicul sau deținător, acesta este obligat să solicite eliberarea unui nou 
certificat de înregistrare în termen de 30 de zile de la data la care a survenit modificarea. 
Eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a modificării unor date înscrise 
în acesta se efectuează în baza depunerii următoarelor documente, în original şi copie: 
-cererea solicitantului; 
-cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă 
„Registrul Auto Român”, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau 
forestiere, remorcilor agricole sau forestiere; 
- atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate pentru lucrări; 
- vechiul certificat de înregistrare; 
- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare; 
- actul de identitate al solicitantului; 
- documentul care atestă schimbarea numelui sau a denumirii deținătorului, după caz; 
- certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local competent, în cazul schimbării 
domiciliului, reședinței sau sediului în cadrul aceleiași localități, sau schimbării 
motorului cu altul cu o capacitate cilindrică diferită, ori a masei totale maximă 
autorizată  în cazul remorcilor agricole sau forestiere; 



- procură specială, după caz. 
 (2) Documentele originale prevăzute la alin.(1) se restituie solicitantului 
înregistrării, pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a 
vehiculului sau atestatul tehnic se restituie odată cu predarea noului certificat de 
înregistrare a vehiculului. 
 Art.16. (1) În cazul pierderii, furtului ori deteriorării certificatului de înregistrare 
sau a plăcuțelor cu număr de înregistrare, deținătorul vehiculului respectiv este obligat 
să solicite eliberarea unui duplicat al acestui document, respectiv a unor noi plăcuțe cu 
număr de înregistrare în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, 
ori de la data constatării deteriorării, după caz. 
 (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) eliberarea unui duplicat al certificatului de 
înregistrare sau a unor noi plăcuțe cu număr de înregistrare se efectuează în baza 
depunerii următoarelor documente, în original şi copie: 
- cererea solicitantului; 
- cartea de identitate a vehiculului, în cazul mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor 
agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;  
- atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate; 
- certificatul de înregistrare deteriorat, placuțele deteriorate, ori documentul care atestă 
pierderea sau furtul acestora, după caz; 
- dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare, sau a plăcuțelor cu număr de 
înregistrare, după caz; 
-actul de identitate al solicitantului; 
- procură specială, după caz. 
 (3) Documentele originale prevăzute la alin.(2) se restituie deținătorului, pe loc, 
după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului sau atestatul 
tehnic se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înregistrare sau a 
plăcuțelor cu număr de înregistrare. 
 Art.17. Termenul în care se soluţionează cererile pentru eliberarea unui certificat 
de întregistrare nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare. 
 
 

 
CAP.IV Radierea din circulație a vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

 

 Art.18. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către comuna Săsciori 
prin Compartimentul Taxe și Impozite Locale , la cererea proprietarului sau 
mandatarului acestuia în următoarele cazuri: 
a) proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a 
vehiculului și face dovada depozitării acestuia intr-un spațiu adecvat, deținut în 
condițiile legii; 
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului; 
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane , în condițiile legii; 
d) la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului, pe raza de 
competență a altei autorități decât cea care a efectuat înregistrarea; 
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 



f) în cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data 
înregistrării plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea 
proprietarului; 
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază 
în baza hotărârii instanței de judecată, conform legii de către autoritatea care a 
efectuat înregistrarea; 
h) este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență. 
 
Art.19  Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în condițiile 
prevăzute de lege, precum și vehiculul care a aparținut unei persoane juridice 
desființate și pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de 
transport pe o perioadă mai mare de 1 an; 
 

Art.20  Radierea se comunică în termen de 30 de zile Compartimentului de 
Impozite si Taxe  și deținătorului de către Compartimentul Taxe si Impozite Locale, 
potrivit legii; 
 

Art.21  Radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face pe baza următoarelor 
documente: 
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr.3 din prezentul 
Regulament; 
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care 
atestă dobândirea personalității juridice, în original și copie; 
c) cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic, după caz, în original și copie; 
d) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original; 
e) plăcuţele cu numărul de înregistrare; 
f) certificat de atestare fiscală; 
g) documentul care atestă dezmembrarea(după caz), în original și copie; 
h) documentul care atestă scoaterea din România a vehiculului(după caz), în original și 
copie; 
i) documentul care atestă furtul vehiculului(după caz); 
j) contractul de vânzare cumpărare a vehiculului; în original și copie; 
k) dispoziţia de radiere din oficiu(după caz). 
 
Art.22 Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței 
sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare și emiterea unui certificat de radiere 
conform anexei nr.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL V. 
EVIDENŢELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE 

DE ÎNREGISTRARE ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM ŞI A 
CERTIFICATELOR DE ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE COMUNA 

SĂSCIORI 
 
 
Art.23.(1) Evidenţa vehiculelor înregistrate/radiate în Comuna Săsciori  se ţine  
într-un registru special destinat în acest scop, denumit „Registru de evidenţă a 
vehiculelor înregistrate/radiate”, care se înregistrează în registrul de intrare-ieşire on-
line. 
 (2) Registrul de evidenţă a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un 
document oficial în care se înscriu: 
- date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului; 
- date privind vehiculul; 
- numărul de înregistrare atribuit vehiculului; 
- date privind radierea din circulaţie a vehiculului; 
- semnătura proprietarului/utilizatorului vehiculului. 
 
 

Cap. VI OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE 
 

Art.24 
(1) Proprietarul de vehicul, persoana fizică si persoana juridică cu domiciliul, 
sediul sau reședința în UAT comuna Săsciori, este obligat: 
a) să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de 
înregistrare, dacă, după obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări,  tractoarele folosite în 
exploatări agricole și forestiere  trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații 
de iluminare, semnalizare luminoasă si avertizare sonoră, omologate, care să 
corespundă condițiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă. 
e) în circulația pe drumurile publice mopedul trebuie fie echipat cu: 
    -  instalație de frânare eficace; 
    -  sistem de avertizare sonoră; 
    -  instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de 

poluare  fonică și de protecție a mediului; 
    -  lumina de culoare albă în față, respectiv lumină si dispozitiv fluorescent-

reflectorizant de culoare roșie în spate; 
    -  lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, 

în față și în spate; 
    -  placuța cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a 
mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare. 



Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, 
a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate. 
f) în circulația pe drumurile publice vehiculul cu tracțiune animală trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
- două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, în față,  iar în 
spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roșie, 
omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului; 
-două placuțe cu numărul de înregistrare care se amplasează în locuri unde se 
asigură permanent vizibilitatea acestora și anume,  una pe partea stângă și una în 
partea din spate a vehiculului; 
-atunci când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte    
  condiții meteorologice care reduc vizibilitatea, precum și pe timpul nopții   
  vehiculul cu tracțiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală 
stânga, cu cel puțin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de 
nivelul roților; 
-mijloacele de semnalizare precum si dispozitivul care asigură lumina de culoare 
albă sau galbenă trebuie menținute curate și intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie 
obturată de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura 
transportată; 
-conducatorul vehiculului cu tracțiune animală trebuie să aplice pe 
harnașamentul animalului trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să 
fie observat cu ușurință de către ceilalți participanți la trafic. 
 

Art.25 Circulația pe raza administrativă a UAT comuna Săsciori, a  vehiculelor 
pentru care nu există obligativitatea înmatriculării se va face în conformitate cu 
prevederile prezentului Regulament. 
 
Art.26. Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatricularii 
 (1)Taxa de înregistrare a vehiculelor cuprinde contravaloarea certificatului de 
înregistrare la care se adaugă şi contravaloarea placuţelor în funcţie de preţul de 
achiziţie al acestora. 
 (2)Pentru vehiculele cu tracțiune animală taxa de înregistrare este  în funcţie de 
preţul de achiziţie al placutelor. 
Cap. V. SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII 
 

Art.27 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulment constituie contravenție 
și se sancționează după cum urmează: 
a) cu amendă de la 100 la 500  lei pentru: 
- nedeclararea la organul emitent a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului 
de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) cu amenda de la 100 la 500 lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 de zile a 
eliberării unui nou certificat de înregistrare, în cazul schimbării oricăror date la 
proprietar ori la vehicul. 
 

Art.28 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către 
angajații imputerniciți ai Compartimentului Impozite si Taxe Locale din cadrul 



comunei Săsciori și al Poliției. 
 

Cap. VI  DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 
 

Art.29 Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată conform 
legii prin: 
a) Compartimentul Impozite si Taxe Locale  din cadrul comunei Săsciori care  va 
primi si soluționa solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de 
vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării; 
b) Compartimentul Impozite si Taxe Locale  din cadrul comunei Sasciori va 
achiziționa plăcutele cu numerele de înregistrare, respectand prevederile  Legii nr. 
98/2016 privind achizițiile publice; 
c) Consiliul Local al comunei Săsciori,  va asigura un spațiu de depozitare pentru 
vehiculele radiate din circulație si abandonate pe domeniul public, vehiculele cu 
tractiune animală, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis 
accesul, confiscate de Poliția Rutieră, ce se vor valorifica în condițiile legii. 
 
Art.30 Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune 
s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
 
Art.31 Comuna Săsciori va asigura rezolvarea cu celeritate și cu titlu gratuit a 
solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea 
deținătorilor de vehicule inregistrate și cu privire la evidența lor, respectând 
prevederile art. 5, al. (2), lit. e) din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor 
date. 
 

Art.32 Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt aplicabile 
prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 56/2007 și a Legii  
nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor se face de Poliția 
Rutieră. 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
                                 

 



ANEXA 1 
 
   Vehiculele care se supun procedurii inregistrarii sunt urmatoarele: 

a) troleibuzele; 
b) atv-uri; 
c) mopedele; 
d) tractoarele agricole sau forestiere 
d) remorcile şi semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole 

sau forestiere; 
e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere; 
f) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roti, care păstrează 
caracteristicile de baza ale unui tractor, având cel puţin doua axe şi o 
viteză maximă constructivă mai mare sau egala cu 6 km/h şi maşinile 
pentru lucrări altele decât cele autopropulsate: 
1.  autocositoare; 
2.  autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
3.  autogreder sau autogreder; 
4.  buldozer pe pneuri; 
5.  compactor autopropulsat; 
6.  excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri; 
7.  excavator cu rotor pentru săpat şanţuri; 
8.  excavator pe pneuri; 

            9.  buldoexcavator; 
           10.freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat; 
           11. freza rutiera; 
           12. incarcator cu o cupa pe pneuri; 
           13. instalatie autopropulsata de sortare-concasare; 
           14. macara cu greifer; 
           15. macara mobila pe pneuri; 
           16. macara turn autopropulsata; 
           17. masina autopropulsata pentru oricare dintre urmatoarele: 
- lucrari terasamente 
- constructia si intretinerea drumurilor 
- decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri 
- finisarea drumurilor 
- forat 
- turnarea asfaltului 
- inlaturarea zapezii 
- masina folosita exclusiv pentru transportarea recoltei de pe camp 
          18.sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne; 
          19.tractor pe pneuri; 
          20.troliu autopropulsat; 
          21.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor; 
          22.masina pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa; 
          23.masina pentru macinat si compactat deseuri; 



          24.masina pentru marcarea drumurilor; 
          25.masina pentru taiat si compactat deseuri; 

g) vehiculele urbane pe sine destinate circulatiei pe drumurile publice, 
inclusiv tramvaiele; 
h) vehiculele cu tractiune animala; 
i) orice alte autovehicule destinate circulatiei pe drumurile publice care 

nu se supun inmatricularii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
                                                                                               Anexa nr.2 

 
CERERE 

INREGISTRARE VEHICULE 

 
 

Contribuabilul…………………………………………………… 
Sediul (Adresa)…………………………………………….. 
CUI………………..Telefon nr. ……………..Contul nr. ………………… 
deschis la Banca …………………NR DE ROL NOMINAL UNIC…………. 
Nr. ……………. din …………………..20………. 
 

Nr. …………din………./…………20…………… 
Verificat de ………………………………                                                           
                                                                                                                     L.S. 

Semnătura. 
 

 
CERERE 

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE  
NU EXISTĂ OBLIGAȚIA ÎNMATRICULĂRII 

 
Subsemnatul(a)……………………………cu domiciliul în……………,str. 
……………, nr. …..,bl…., ap………..în calitate de……………..la S.C. 
…………., legitimate prin B.I/C.I seria……., nr. ……….., 
CNP…………………………….…solicit înregistrarea vehiculelor detaliate pe 
verso-ul prezentei. 
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: 

(1) cererea tip; 

(2) copie după actul de proprietate al vehiculului; 

(3) copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de 
înregistrare la registrul comerțului (persoană juridică); 

(4) copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare; 

(5) copie a dovezii de plată a contravalorii certificatului de înregistrare; 



(6) copie a dovezii de plată a contravalorii plăcuțelor cu numere de înregis-
trare; 

Prin semnarea prezentei am luat cunoștință că declararea 
necorespunzătoare adevărului se pedepsește conform legii penale, cele 
declarate fiind corecte și complete. 
 
L.S. 
                                                                                         DIRECTOR 
                                                                   

                                                                     (prenumele, nume,semnătură) 

 

ȘEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL 

        ……………………………………….. 

            (prenumele, numele și semnătură) 

NOTĂ: În cazul persoanelor fizice cererea se completează în mod corespunzător 
cu elemente de identificare specific acestora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Listă 

cu vehicule pentru care se solicit înregistrarea 
 

NR. 
Crt. 

Tipul de vehicul 
(marca-categoria) 

 

Serie motor/serie șa-
siu 

Serie și număr act 
propr./data 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

5  
 
 

  

6  
 
 

  

7  
 
 

  

8  
 
 

  

9  
 
 

  

10  
 
 

  

11  
 
 

  

 

Semnătura (ștampilă) 
 



 
 

ANEXA NR.  3 
 

Modelul și conținutul certificatului de înregistrare 
          

  ROMÂNIA 
 
                                        CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
 
                                                   COMUNA SĂSCIORI 
                                                       JUDEŢUL ALBA 
 
 
 
4. Titularul certificatului de înregistrare, împreună cu  

adresa de               
                                  domiciliu/reședință/sediu 
______________________________________________
______________________________________________
__________________ 

 

5. Numărul de înregistrare 
_____________________
_____ 
 

6. Data înregistrării 
__________________
____ 
 

7. Numărul de identificare al vehiculului (seria sașiului) 
______________________________________________
_________ 
 

8. Catego-
ria 
vehiculu-
lui 
 

_____________________________________
_____________________________________
______________ 
 

Marca 
vehiculu-
lui 
 

_____________________________________
_____________________________________
______________ 

Tipul  
vehiculu-
lui 
 

_____________________________________
_____________________________________
______________ 
 

9. Seria și numărul certificatului: 
______________________________________________
_________ 
 

10. Masa totală maxim autori-
zată 
_____________________
_____ 

11. Numărul de locuri 
__________________
____ 



Masa pro-
prie_______________ 
Masa pe 
axe________________ 

12. Cilindreea motorului 
_____________________
_____ 
 

13. Culoarea 
__________________
____ 

14. Seria cărții de identitate 
____________________________
_____ 
 

15
. 

Anul fabrica-
ției 
____________
___ 

16. Observații 
 

17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restricții privind traseele și intervalele orare per-
mise/interzise circulației vehiculu-
lui:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliberat de __________________________ 
la data de__________________ 

 
PRIMAR, 

 
  ___________________ 

L.S. 
 

9. Seria și numărul certificatu-
lui:________________________________ 



Anexa nr.4 
 
 

CERERE 
                                                           RADIERE VEHICULE 
 
 
 
 
 

CERERE DE SCOATERE DIN EVIDENȚĂ 
a vehiculelor nesupuse înmatriculării 

 
Subsemnatul(a)........................................................................................................
.............. cu domiciliul/sediu în 
localitatea....................................................................................................... 
strada....................................., nr..........., bl........, sc..........,ap......., 
județul ...................................... 
deținător al vehiculului: 

- număr certificat de 
înmatriculare: ........................................................................................ 

- număr 
identificare: ...................................................................................................
............ 

- marca/tip: ......................................................................................................
........................ 

- categoria: ......................................................................................................
........................ 

     Solicit RADIEREA acestuia pentru următorul motiv: 
- schimbarea proprietarului; 
- schimbarea domiciliului; 
- dezmembrarea vehiculului; 
- la cerere; 
- furt; 
- din oficiu; 

       Anexez alăturat: 
- cartea de identitate a vehiculului în original și copie; 
- certificat de înmatriculare cu mențiunea ”înstrăinat 

către................................................... la data de.................  ”, cu viza 
administrativ-financiară competentă (valabilă 48 ore); 

- numărul de înmatriculare; 
- copiile documentelor care atestă motivația la cererea de radiere 

completate; 
- copia actului de identitate al solicitantului. 



(Pentru persoanele juridice copie după certificatul de înmatriculare al societății 
la camera de comerț și copia actului de identitate al delegatului). 
 

 
 

REPREZENTANT LEGAL AL PERSOANEI JURIDICE 
 
Numele şi prenumele.................................................................................... 
Numărul și seria actului de identitate.............................................................. 
 
DATA........................   
                                                          SEMNĂTURA.................................. 
                                                                 (și ștampila) 
NOTA: Am primit certificatul de radiere, pe care trebuie să-l prezint 
administrației financiare competente, cartea de identitate, fișa de înmatriculare, 
actul de vânzare-cumpărare, pe care mă oblig să le înmânez cumpărătorului. 
DATA........................  
                                                       SEMNĂTURA.................................... 
                                                           (și ștampila)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVUL RADIERII 
 
 
 Înstrăinat către______________________________domiciliat/sediul 

în________________ str.___________________nr.______, bl.______, sc._____, et.____, 

ap.____, judeţ____________. 

 Schimbat domiciliu/sediul în ______________, str. _______________, nr.____, 

bl. ____, sc.____, et.____, ap._____, judeţ________________. 

 Retragere definitivă din circulaţie 

 Casat 

 Dezmembrat 

 Expandat 

 Furat 

 

ANEXA NR.5 
Nr. _______/_______ 

 
 
 
 

CERTIFICAT DE RADIERE 
 

Categoria vehiculului ____________________________________marca 
________________________  tipul/varianta __________ numar de identificare ___________ 
seria motor __________ capaciatate cilindrica_______ cmc, înregistrat cu numarul 
__________ detinator __________________ cu domiciliul/sediul în ___________________ str. 
______________________ nr. _____ bl. ___ sc.___ et. ______ap.___ judet _______________ 
a fost radiat din evidentele noastre. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexa nr.6  
 

Modelul și caracteristicile plăcuței de înregistrare 
 
 
 

 

SĂSCIORI – AB 
001 

 
 
 
 
a) Rândul superior- denumirea localității - denumirea abreviată a județului 
b) Rândul inferior-grup de cifre de la 01 la 9999 care indică numărul de ordine la 
registrul de evidență 
Fondul reflectorizant de culoare galbenă,iar literele și cifrele,în relief,de culoare 
neagră. 
Numărul de înregistrare al vehiculelor se compune din denumirea localității și 
denumirea abreviată a județului,scrise cu litere cu caractere latine 
majuscule,precum și dintr-un număr de ordine,format din cifre arabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Sasciori    
                                                   20.09.2022 

      
 Preşedinte de  şedinţă                                      Contrasemnează  Secretar 

                                                                           
 
 
 
 
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  ___  voturi  „pentru”,  ___ „împotrivă” şi  ___ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: ___, consilieri prezenţi:___, cvorum necesar: 8 


