
Anex� la H.C.L. nr. _____ / 2007 

 
 
 

REGULAMENT 
pentru  înregistrarea, eviden�a �i radierea vehiculelor de pe raza municipiului Sf Gheorghe, care 

nu se supun înmatricul�rii 
 

 
 

Capitolul I.  Principii generale 
 

  Art. 1. – (1) Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistr�rii, 
eviden�a, respectiv radierea vehiculelor care, potrivit legisla�iei în materie nu se supun 
înmatricul�rii. 
  (2) Categoriile de vehicule ale c�ror înregistrare se supune prevederilor prezentului 
Regulament sunt enumerate în anexa nr. 1 care face parte integrant� din acesta. 
 Art. 2. - În sensul prezentului Regulament expresiile �i termenii de mai jos au urm�torul 
în�eles: 
 1. moped – vehiculul cu dou�, trei sau patru ro�i a c�rui vitez� maxim� prin construc�ie 
nu dep��e�te 45 km/h �i care este echipat cu un motor de ardere intern�, cu aprindere prin 
scânteie, cu capacitate cilindric� ce nu dep��e�te 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere intern�, 
ori, dup� caz, electric, a c�rui putere nominal� este de cel mult 4 kW; 

 2. vehicul - sistemul mecanic, care se deplaseaz� pe drum, cu sau f�r� mijloace de 
autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane �i/sau bunuri ori pentru 
efectuarea de servicii sau lucr�ri. 
 Art. 3. - De�in�torii de vehicule descri�i la art.2, persoane fizice �i juridice care au 
domiciliul sau re�edin�a în municipiul Sf. Gheorghe sunt obliga�i s� le înregistreze �i s� solicite 
radierea lor din eviden��  potrivit prezentului Regulament.  
 Art. 4. -, Luarea în eviden�� respectiv radierea vehiculelor din raza de competen�� a 
Consiliului Local al Mun. Sf. Gheorghe se desf��oar� în cadrul Biroului de Gospod�rire 
Comunal� din cadrul Prim�riei municipiului de c�tre func�ionarul împuternicit prin dispozi�ie de 
primar. 
 Art. 5. - Pentru a circula pe drumurile publice din municipiul Sfântu Gheorghe, 
vehiculele pentru care nu exist� obliga�ia înmatricul�rii trebuie s� fie în stare bun� de func�ionare 
�i s� îndeplineasc� condi�iile tehnice minime stabilite în cartea tehnic� de exploatare sau în fi�a 
tehnic� a vehiculului completat� de solicitant pe propria r�spundere. 
 Art. 6. - De�in�torii de vehicule înregistrate au obliga�ia s� monteze pe acestea, dup� 

caz, una sau dou� pl�cu�e cu num�rul de înregistrare. 

 
Capitolul II.  Înregistr�ri 

 
Sec�iunea 1. 

 Înregistrarea mopedelor, ma�inilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucr�ri, 
ma�inilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatricul�rii 

 
 Art. 7. - Pentru înregistrarea vehiculelor prev�zute la art.2, proprietarii sau de�in�torii 
legali cu domiciliul ori re�edin�a în municipiul Sfântu Gheorghe, vor depune la sediul Prim�riei 
municipiului Sf. Gheorghe urm�toarele documente. 



 a) cerere din partea solicitantului, potrivit anexei nr. 2 la prezentul Regulament;  
 b) act de categorizare –identificare eliberat de R.A.R (pentru mopede); 
 c) adeverin�� de la R.A.R care s� ateste faptul c� vehiculul nu este supus înmatricul�rii 
pentru celelalte tipuri de vehicule; 
 d) codul unic de înregistrare al societ��ii sau actul de identitate, dup� caz, în copie; 
 e) actul de dobândire, ori declara�ia pe propria r�spundere c� solicitantul este 
proprietarul vehiculului pentru care se solicit� înregistrarea; 
 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, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare; 
 g) dovada pl��ii asigur�rii de r�spundere civil� pentru caz de pagube produse ter�ilor 
prin accidente de circula�ie; 
 h) dovada pl��ii contravalorii certificatului de înregistrare 15 lei, în copie; 
 i) dovada pl��ii contravalorii a pl�cu�ei cu num�rul de înregistrare, în copie, dup� cum 
urmeaz�: 

- suma de 25 lei pentru mopede; 
- suma de 35 lei pentru celelalte tipul de vehicule; 

 Art. 8. - (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. 9. - (1) Actele prev�zute la art. 7 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, 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 de maxumum 
10 zile calendaristice de la data depunerii tuturor actelor doveditoare. 
 Art. 10. - (1) Pentru autovehiculele prev�zute la art. 2 �i înregistrate la Prim�ria 
municipiului Sf. Gheorghe se elibereaz� certificatul de înregistrare �i se atribuie o pl�cu�� 
standard, care con�ine denumirea localit��ii �i num�rul de ordin; 
 (2) Pl�cu�a de înregistrare are urm�toarele dimensiuni: 
 - pentru mopede: l��ime 24 cm, în�l�ime 15 cm, fondul reflectorizant de culoare 
galben�, iar literele �i cifrele în relief de culoare neagr�; 
 - pentru restul de vehicule: l��ime 34 cm, în�l�ime 20 cm, fondul reflectorizant de 
culoare galben�, iar literele �i cifrele în relief de culoare neagr�; 
 (3) Pl�cu�a de înregistrare la mopede se amplaseaz� la partea din spate f�r� a obtura 
vizibilitatea sistemului de iluminare �i semnalizare. 
 

Sec�iunea 2. 
 Înregistrarea vehiculelor cu trac�iune animal� 

 
 Art. 11. - Înregistrarea vehiculelor cu trac�iune animal� se face pe baza urm�toarelor 
acte: 
 a) cerere din partea solicitantului, potrivit anexei nr. 2 la prezentul Regulament;  

b) actul de identitate al proprietarului, în copie; 
c) adeverin�� eliberat� de Oficiul Registrului Agricol din cadrul Prim�riei �i 

declara�ia pe propria r�spundere c� solicitantul este proprietarul vehiculului pentru care solicit� 
înregistrarea; 



 d) adeverin�a de la Circumscrip�ia Sanitar - Veterinar� c� animalul are implantat 
microcipul de identificare; 
 e) dovada pl��ii contravalorii certificatului de înregistrare 15 lei, în copie; 
 f) copia dovezii pl��ii contravalorii a pl�cu�ei cu num�rul de înregistrare pentru c�ru�e,  
în sum� de 50 lei; 
 Art. 12. - (1) Pentru c�ru�ele înregistrate la Prim�ria municipiului Sfântu Gheorghe se 
emite �i se elibereaz� certificatul de înregistrare �i se atribuie dou� pl�cu�e standard, care con�ine 
denumirea localit��ii �i num�rul de ordine; 
 (2) Pl�cu�ele de înmatriculare pentru c�ru�e au 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 
neagr�; 
 (3) Pl�cu�ele cu numerele de înregistrare la vehiculele cu trac�iune animal� se 
amplaseaz� în locuri unde se asigur� permanent vizibilitatea �i anume, una pe partea din spate �i 
una pe partea stâng�; 
 (4) Termenul de solu�ionare a cererilor de înregistrare a  c�ru�elor este de maximum 10 
zile calendaristice de la data depunerii tuturor actelor doveditoare. 
 

Sec�iunea 3 
Radierea din circula�ie a vehiculelor care nu se supun înmatricul�rii 

 
 Art. 13. - Radierea vehiculelor nesupuse înmatricul�rii se face de c�tre Prim�ria 
Municipiului Sfântu Gheorghe, prin Biroul de Gospod�rire Comunal�, la cererea proprietarului 
sau mandatarului acestuia, în urm�toarele cazuri: 

 a) proprietarul sau mandatarul acestuia dore�te retragerea vehiculului din circula�ie �i 
face dovada c� nu depoziteaz� acesta pe domeniul public al municipiului; 
 b) proprietarul sau mandatarul face dovada dezmembr�rii vehiculului; c) la trecerea 
vehiculului în proprietatea altei persoane, în condi�iile legii; d) la schimbarea 
domiciliului, a re�edin�ei sau a sediului proprietarului, pe  
raza de competen�� a altei autorit��i decât cea care a efectuat înregistrarea; 
 e) la scoaterea definitiv� din România a vehiculului respectiv; 
 f) în cazul furtului, radierea din circula�ie se efectueaz� dup� 30 de zile de  
la data înregistr�rii plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea 
proprietarului; 
 g) vehiculul indisponilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se  
radiaz� pe baza hot�rârii instan�ei de judecat�, conform legii de c�tre autoritatea care a 
efectuat înregistrarea; 
 h) este interzis� circula�ia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din eviden��; 
 i) vehiculele cu trac�iune animal� confiscate se radiaz� din oficiu; 

 Art. 14. - Se radiaz� din oficiu vehiculul abandonat ori f�r� st�pân, în condi�iile 

prev�zute de lege, precum �i vehiculul care a apar�inut unei persoane juridice desfiin�ate �i 

pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice pe o perioada mai lung� de un 

an. 

 Art. 15. - Radierea se comunic� în termen de 30 de zile Direc�iei Finan�e Publice 
Municipale �i de�in�torului de c�tre Biroul de Gospod�rire Conmunal�, potrivit legii. 
 Art. 16. - Radierea vehiculelor prev�zute la art. 2 se face la solicitarea proprietarului pe 
baza urm�toarelor documente: 
 a) cererea solicitantului, potrivit anexei nr. 3 la prezentul Regulament; 
 b) actul de identitate al solicitantului sau codul unic de înregistrare a solicitantului în 
cazul persoanelor juridice în original �i în copie ; 
 c) certificatul de înregistare, în original; 



 d) pl�cu�a cu num�r de înregistrare; 
 e) dovada achit�rii la zi a impozitului pe vehicul sau a scutirii de la plata impozitului, cu 
excep�ia vehiculelor cu trac�iune animal�; 
 Art. 17. - Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare �i a pl�cu�ei 
respectiv pl�cu�elor de înmatriculare. 
 
 
 
 
 

Capitolul III. Obliga�iile de�in�torilor de vehicule 
 
 Art. 18. - Proprietarul de vehicul, persoan� fizic� �i persoan� juridic� cu domiciliul sau 
re�edin�a în municipiul Sfântu Gheorghe, este obligat: 

 a) s� declare autorit��ii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de 
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
 b) s� solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat,pierdut sau distrus; 
 c) s� depun� imediat la autoritatea emitent� originalul certificatului de înregistrare dac� 
dup� ob�inerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia; 
 d) s� nu circule cu vehicule neînregistrate sau care nu au montate la vedere num�r de 
înregistrare pe teritoriul mun. Sf. Gheorghe; 

 e) Nerespectarea sau refuzul de a prezenta pentru control actele solicitate de c�tre 
organele de control. 
 

Capitolul IV.  Sanc�iuni  
 
 Art. 19. - Constituie contraven�ie, în m�sura în care potrivit legii penale nu sunt 
considerate infrac�iuni �i se sanc�ioneaz� ca atare, urm�toarele fapte: 
 a) punerea în circula�ie pe drumurile publice a unui vehicul neînregistrat;  
 b) nerespectarea sau refuzul de a prezenta pentru control actele solicitate de c�tre 
organele de control; 
 c) circula�ia pe drumurile publice a unui vehicul înregistrat, care nu are aplicat în 
locurile stabilite prin legisla�ia în vigoare a pl�cu�elor cu num�rul de înregistrare; 
 d) nedeclararea la autoritatea emitent� a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului 
de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare; 
 e) nesolicitarea eliber�rii unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 
 f) nedepunera imediat la autoritatea emitent� a originalului certificatului de înregistrare 
dac� dup� ob�inerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia; 
 Art. 20. – (1) Contraven�iile prev�zute în prezentul Regulament men�ionate la art.19 
literele a), b), f) se sanc�ioneaz� cu amend� de la 100 lei la 300 lei pentru persoane fizice  �i de la 
200 lei la 500 lei pentru persoane juridice. 
 (2) Sanc�iunile contraven�ionale prev�zute la alin. (1) se stabilesc �i se aplic� de c�tre 
persoanele împuternicite prin dispozi�ie de primar �i de agen�ii comunitari din cadrul Direc�iei 
Poli�ia Comunitar� Sfântu Gheorghe. 

 

Capitolul V. Dispozi�ii finale 
 
 Art. 21. - Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurat� conform legii 
prin: 
 a) Biroul de Gospod�rire Comunal� din cadrul Prim�riei municipiului Sfântu Gheorghe, 
care va primi �i solu�iona solicit�rile referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule 
pentru care nu exist� obliga�ia înmatricul�rii; 



 b) Biroul de Gospod�rire Comunal� din cadrul Prim�riei municipiului Sfântu Gheorghe 
va achizi�iona pl�cu�ele cu numerele de înregistrare, respectând prevederile Ordonan�ei de 
Urgen�� a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizi�ie public�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
 Art. 22. - Înregistrarea unui vehicul se anuleaz� în cazul în care aceast� opera�iune s-a 
f�cut cu înc�lcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.  
 Art. 23. - Prim�ria Municipiului Sfântu Gheorghe va rezolva gratuit cererile din partea 
organelor abilitate prin lege cu privire la identificarea de�in�torilor de vehicule înregistrate �i cu 
privire la eviden�a lor, respectând prevederile art. 5 alin. (2), lit. e din Legea nr. 677/2001 pentru 
protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i libera circula�ie a 
acestor date, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Art. 24. - Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare se fac venit la bugetul 
municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Art. 25. - Prevederile prezentului Regulament se completeaz� cu prevederile O.U.G. nr. 
195/2002 privind circula�ia pe drumurile publice, republicat� �i ale H.G. nr. 1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr.195/2002 
privind circula�ia pe drumurile publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicarea 
sanc�iunilor prev�zute de aceste acte normative facându-se de Poli�ia Rutier�. 
 Art. 26. – Prezentul Regulament a fost adoptat în �edin�a ordinar� din data de 08 
octombrie 2007 a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin Hot�rârea nr. 
_____/2007. 
 

 
ANEXA nr. 1 la Regulament 

 
Categoriile de vehicule care se supun procedurii înregistr�rii conform Hot�rârii Consiliului Local 

al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. ………/2007 
 
a) troleibuzele; 
b) mopedele; 
c) tractoarele cu excep�ia celor care îndeplinesc condi�iile legale pentru a fi înmatriculate la 

autoritatea competent�; 
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sua forestiere; 
e) ma�inile autopropulsate pentru lucr�ri,cu ro�i care p�streaz� caracteristicile de baz� ale unui 

tractor  având cel pu�in dou� axe �i o vitez� maxim� constructiv� mai mare sau egal� cu  6 
km/h �i ma�inile pentru lucr�ri altele decât cele autopropulsate:    

1. autocositoare ; 
2. autoexcavator ( excavator pe auto�asiu) ; 
3. autogreder sau autogreper ; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsant; 
6. excavator cu racle �i pentru s�pat �an�uri; 
7. excavator cu rotor pentru s�pat �an�uri; 
8. excavator pe pneuri; 
9. buldoexcavator; 
10. frez� autopropulsat� pentru canale sau pentru p�mânt stabilizat; 
11. frez� rutier�; 
12. înc�rc�tor cu o cup� pe pneuri; 
13. instala�ie autopropulsat� de sortare –concasare; 
14. macara cu greifer; 
15. macara mobil� pe pneuri; 
16. macara turn autopropulsat�; 
17. ma�in� autopropulsat� pentru oricare dintre urm�toarele:         

- lucr�ri de terasamente 



- construc�ia �i între�inerea drumurilor 
- decopertarea îmbr�c�min�ii asfaltice la drumuri 
- finisarea drumurilor 
- forat 
- turnarea asfaltului 
- înl�turarea z�pezii 
- ma�in� folosit� exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp 

18. �asiu autopropulsat cu fer�str�u pentru t�iat lemne; 
19. tractor pe pneuri; 
20. troliu autopropulsat; 
21. utilaj multifunc�ional pentru între�inerea drumurilor; 
22. ma�in� pentru pompieri pentru derularea furtunilor de ap�; 
23. ma�in� pentru m�cinat �i compactat de�euri, 
24. ma�in� pentru marcarea drumurilor; 
25. ma�in� pentru t�iat �i compactat de�euri; 

f) vehicule urbane pe �ine destinate circula�iei publice inclusiv tramvaiele; 
g) vehicule cu trac�iune animal�; 
h) orice alte autovehicule destinate circula�iei pe drumurile publice care nu se supun 

înmatricul�rii 
 
 

ANEXA nr. 2 la Regulament 
 

ROMÂNIA 

JUDE�UL COVASNA 

PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

CERERE 

PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICUL�RII 

 

 

 Subsemnatul __________________ domiciliat în___________________ 

str.____________________  nr.______  et._____ ap.______ posesor al C.I./B.I. ____ nr.______ 

eliberat de c�tre___________ la data de ___________  CNP _________________ reprezentant 

al firmei ________________cu sediul în______________ str.________________ nr.______ 

bl._____ et._____ ap._____ CUI_____________ solicit înregistrarea unui vehicul cu 

urm�toarele date de identificare: 



1. Tipul  ____________________ 
2. Marca ___________________ 
3. Nr. de identificare  ( serie �asiu )_________________ 
4. Culoarea ____________________ 
5. An de fabrica�ie _______________ 
         Cunoscând c� falsul în declara�ie este pedepsit de lege, declar pe propria mea r�spundere c� 

am intrat în posesia vehiculului susmen�ionat prin (modalitatea de achizi�ie ) 

_________________________________________________ 

 Anexez prezentei cereri urm�toarele acte : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

     

        Data                                                                Semn�tura _____________                                                   

______________ 

 

 

 Date despre înregistrare 

- data ridic�rii certificatului de înregistrare ___________ 
- numele �i prenumele persoanei prsoanei care a ridicat pl�cu�a cu nr. de înregistrare �i a 

certificatului de înregistrare ___________________            CNP______________ 
 

ANEXA nr. 3 la Regulament 
 

ROMÂNIA 

JUDE�UL COVASNA 



                           PRIM�RIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

  

CERERE 

PENTRU RADIEREA DIN CIRCULA�IE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

ÎNMATRICUL�RII 

 

 Subsemnatul __________________ domiciliat în___________________ 

str.____________________  nr.______  et._____ ap.______ posesor al C.I./B.I. ____ nr.______ 

eliberat de c�tre___________ la data de ___________  CNP _________________ reprezentant 

al firmei ________________cu sediul în______________ str.________________ nr.______ 

bl._____ et._____ ap._____ CUI_____________ solicit radierea din circula�ie  unui vehicul cu 

urm�toarele date de identificare: 

1. Tipul  ____________________ 
2. Marca ___________________ 
3. Nr. de identificare  ( serie �asiu )_________________ 
4. Culoarea ____________________ 
5. An de fabrica�ie _______________ 
6. Nr. de înregistrare _________________ 
7. Seria �i num�rul certificatului de înregistrare_______________ 
 

Anexez prezentei cereri urm�toarele acte : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

          Data                                                                Semn�tura _____________                                                   

______________ 



 


