
Anex� la HCL nr.  133/2007 
 

R E G U L A M E N T 
privind înregistrarea �i circula�ia pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe 

a vehiculelor care nu se supun înmatricul�rii 
 

Capitolul I 
Dispozi�ii generale 

 
 Art. 1. - (1) Proprietarii de vehicule pentru care nu exist� obliga�ia înmatricul�rii sunt 
obliga�i s� solicite înregistrarea acestora la Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe înainte 
de a le pune în circula�ie. 
 (2) Pentru a putea circula pe drumurile publice vehiculele trebuie s� fie înregistrate �i s� 
poarte pl�cu�e de înregistrare. Modelul certificatului de înregistrare, forma �i dimensiunile 
pl�cu�ei cu numerele de înregistrare se stabile�te în prezentul regulament. 
 Art. 2. -  În sensul prezentului regulament prin vehicule pentru care nu exist� obliga�ia 
înmatricul�rii, în continuare denumite vehicule, se în�eleg mopedele, tractoarele care nu se 
supun înmatricul�rii, ma�inile �i utilajele autopropulsdate utilizate în lucr�ri de construc�ii, 
agricole, forestiere �i vehiculele cu trac�iune animal�. 
 

Capitolul II 

 Înregistrarea �i radierea din circula�ie a vehiculelor 
 
 Art. 3. -  (1) Proprietarii de vehicule pentru care nu exist� obliga�ia înmatricul�rii, 
persoane fizice sau juridice cu domiciliul/sediul în municipiul Sf.Gheorghe, sunt obliga�i s� le 
înregistreze înainte de a le pune în circula�ie �i s� solicite radierea lor din eviden�� în cazurile 
stabilite prin prezentul regulament. 
 (2) Luarea în eviden��, respectiv radierea vehiculelor din raza de competen�� a 
Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe se desf��oar� în cadrul Biroului Gospod�rie 
Comunal� din cadrul Prim�riei municipiului de c�tre func�ionarul împuternicit prin dispozi�ie de 
primar din cadrul Prim�riei municipiului Sf. Gheorghe. 
 

Sec�iunea 1. Înregistrarea vehiculelor 
 
 Art. 4.- (1) Înregistrarea vehiculelor se face pe baza urm�toarelor documente: 
a) cerere – tip completat� de solicitant, vizat� de R.A.R. Sf.Gheorghe prin care se atest� faptul c� 
vehiculul nu este supus înmatricul�rii. Sunt exceptate de la viza R.A.R. vehiculele cu trac�iune 
animal�. Pentru mopede se solicit� actul de categorizare-identificare de la R.A.R.; 
b) declara�ia pe propria-r�spundere a solicitantului cu privire la modul de intrare în proprietatea 
sa a vehiculului. În cazul vehiculelor cu trac�iune animal� dreptul de proprietate se dovede�te 
prin adeverin�a eliberat� de Oficiul Registrului Agricol din cadrul Prim�riei municipiului Sfântu 
Gheorghe; 
c) xerocopie dup� actul de identitate, în cazul persoanelor fizice. Persoanele juridice vor depune 
acte care s� ateste dobândirea personalit��ii juridice, denumirea, sediul �i reprezentan�ii legal; 
d) dovada achit�rii taxei de înregistrare în valoare de 15 lei; 
e) dovada achit�rii contravalorii pl�cu�ei de înregistrare, dup� cum urmeaz�:  
- suma de 50 lei pentru vehiculele cu trac�iune animal�; 
- suma de 25 lei pentru mopede; 
- suma de 35 lei pentru celelalte tipuri de vehicule; 
f) adeverin�� din partea Direc�iei Finan�e Publice Municipale din cadrul Prim�riei municipiului 
sfântu Gheorghe privind înregistrarea vehiculului în eviden�a fiscal� �i achitarea taxei anuale, 
conform Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, exceptând vehiculele cu trac�iune animal�; 



 (2) Modelul actelor prev�zute la art. 4 alin. (1) lit. a �i b este cel prev�zut anexa la 
prezentul Regulament, din care face parte integrant�. 
 Art. 5. -  (1) La cererea scris� a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înregistrare 
se poate înscrie �i o alt� persoan� decât proprietarul, specificându-se calitatea în care acesta 
poate utiliza vehiculul.  
 (2) În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, în certificatul de 
înregistrare se men�ioneaz� �i datele de identificare a utilizatorului. 
 Art. 6.- (1) Actele prev�zute la art. 5 se depun la Biroul Rela�ii cu Publicul din cadrul 
Prim�riei municipiului în vederea înregistr�rii, dup� care, urmând procedura circula�iei actelor se 
vor preda func�ionarului împuternicit, în vederea înregistr�rii vehiculelor într-un Registru de 
eviden��, în condi�iile prezentului regulament. 
 (2)Registrul de eviden�� a vehiculelor va con�ine urm�toarele coloane: num�rul curent, 
data depunerii solicit�rii de înregistrare, tipul vehiculului, numele, prenumele/denumirea 
proprietarului, adresa/sediul proprietarului, num�rul certificatului de înregistrare, num�rul 
pl�cu�ei  de înregistrare, data eliber�rii �i observa�ii. 
 (3)  Termenul de solu�ionare a cererilor de înregistrare a vehiculelor este maximum de 10 
zile de la data depunerii tuturor actelor doveditoare. 
 

Sec�iunea 1.1. Certificatul de înregistrare �i pl�cu�a cu num�rul de înregistrare  
 

 Art. 7. – Certificatul de înregistrare a vehiculelor care nu exist� obliga�ia înmatricul�rii 
este confec�ionat din hârtie cu elemente grafice anticopiere, având format A5 �i are urm�torul 
con�inut: 
1.România; 
2.Certificat de înregistrarea; 
3.Prim�ria Municipilului Sfântu Gheorghe; 
4.Titularul certificatului de înregistrare, împrun� cu adresa de domiciliu/sediu; 
5.Num�rul de înregistrarea; 
6.Data înregistr�rii; 
7.Num�rul de identificare al vehiculului (de regul� seria sasiului); 
8.Categoria,marca �i tipul vehicolului; 
9.Seria �i num�rul documentului; 
10.Masele vehiculului; 
11.Num�rul de locuri; 
12.Cilindrea motorului; 
13.Culoarea; 
14.Seria c�r�ii de identitate; 
15.Anul fabrica�iei; 
16.Observa�ii; 
17. Restric�ii privind traseele �i intervalele orare permise interzise circula�iei vehiculului 
respectiv. 
 Art. 8. – (1) Pl�cu�a cu num�rul de înregistrare are urm�toarele dimensiuni: l��ime 33 cm, 
în�l�ime 25 cm, fondul reflectorizant de culoare galben�, iar literele �i cifrele în relief, de culoare 
negr�. 
 (2) În cazul mopedelor pl�cu�a cu num�rul de înregistrare are dimensiunile: l��ime 25 cm, 
în�l�ime10 cm. 
 (3) Num�rul de înregistrare al vehiculului se compune din denumirea localit��ii �i 
denumirea abreviat� a jude�ului, scrise  cu litere cu caractere latine majuscule, precum �i dintr-un 
num�r de ordine, format din cifre arabe. 
 Art. 9. - (1) Este interzis� punerea în circula�ie a unui vehicul înregistrat care nu are 
montate pl�cu�ele cu num�rul de înregistrare ori dac� acestea nu sunt conforme cu standardele în 
vigoare. 



 (2) Proprietarul sau de�in�torul legal trebuie s� fixeze pl�cu�ele cu num�rul de 
înregistrare în locurile special destinate, la partea din fa�� �i din spate a autovehiculului, iar la 
moped �i la remorc�, numai la partea din spate. 
 (3) La vehicule cu trac�iune animal� pl�cu�ele cu num�rul de înregistrare se amplaseaz� 
în locuri unde se asigur� permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stâng� �i una la partea 
din spate a vehiculului. 
 Art. 10. -  Înregistrarea unui vehicul se anuleaz� în cazul în care aceast� opera�iune s-a 
f�cut cu înc�lcarea prezentului regulament sau prin mijloace frauduloase. 
  

Sec�iunea 2. Radierea vehiculelor 
 

 Art. 11. - (1). Proprietarii vehiculelor sunt obliga�i s� solicite radierea din eviden�a a 
acestora în termen de 30 de zile, de la data: 
a) când vehicolul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unit��i specializate,în vederea 
dezmembr�rii; 
b) scoaterii definitive din România a vehicolului; 
c) declar�rii furtului vehicolului; 
d) trecerii vehicolului înregistrat în proprietatea altei persoane; 
 (2) Proprietarul poate cere radierea vehiculului dac� numai dore�te s�-l p�streze în 
circula�ie, cu condi�ia s� nu-l depoziteze pe domeniul public. 
 Art. 12. - Radierea se face pe baza unei cereri motivate �i a depunerii certificatului de 
înregistrare �i a pl�cu�elor cu numerele de înregistrare, respectiv a adeverin�ei eliberate de 
Direc�ia Finan�e Publice Municipale din cadrul Prim�riei municipiului Sfântu Gheorghe prin care 
se atest� achitarea taxei vehiculului, cu excep�ia vehiculelor cu trac�iune animal�. 
 Art. 13. - Vehiculele cu trac�iune animal� confiscate se radiaz� din oficiu. 
 Art. 14.- Este interzis� circula�ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden��. 
 
 

Capitolul III 

 Dispozi�ii finale 
 
 Art. 15.- Dispozi�iile prezentului Regulament se completeaz� cu prevederile O.U.G. nr. 
195/2002 privind circula�ia pe drumurile publice, republicat� �i a Regulamentului de aplicare a 
prevederilor acesteia aprobat� prin H.G. nr. 1.391/2006, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  
 Art. 16. - Prezentul Regulament a fost adoptat prin Hot�rârea Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe nr. 133/2207,  în �edin�a extraordinar� din data de 10 iulie 2007.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


