U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, JUDEȚUL IAȘI,
Nr. 2303 din 16.02.2021

ANUNŢ
Data: 16.02.2021
Comuna Tomești, Județul Iași, supune analizei şi aprobării în cadrul şedinţei
ordinare a Consiliului Local Tomești din data de 22.04.2021, proiectul de hotărâre
privind aprobarea: ”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și
radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza
administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”,
Proiectul de act administrativ cu caracter normativ, înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021, este
afişat public la avizierul Primăriei şi poate fi consultat de persoanele interesate la sediul autorităţii
locale;
De asemenea proiectul de act administrativ cu caracter normativ este însoţit de: referatul
înregistrat sub numărul 2241 din 15.02.2021 al domnului Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, prin care solicită Consiliului Local al comunei
Tomeşti, aprobarea”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a
Comunei Tomești, Județul Iași”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin.
(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021, cu privire la aprobarea propunerii
mai sus menţionate, este întocmit de către Primarul Comunei Tomeşti, Judeţul Iaşi, domnul Timofte
Ştefan, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
Copii de proiectul de hotărâre poate fi transmisă oricărei persoane interesate, care depune o
cerere în acest sens. Solicitantul va suporta cheltuielile cu xerocopierea proiectului.
Termenul limită în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de act normativ de mai sus, este până la data de 19.04.2021, orele 15,00,
inclusiv.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din
proiectul de act normativ la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale
expeditorului. Solicitările vor fi formulate numai în scris, putând fi comunicate prin poştă sau direct la
registratura generală a Primăriei, cu menţiunea în atenţia secretarului comunei. Propunerile care nu sunt
făcute în termenul şi în forma mai sus menţionată nu vor putea fi avute în vedere la elaborarea formei
finale a actului normativ.
În cazul în care o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică solicită în scris
organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, Primarul Comunei
Tomești va face public data, ora și locul unde va avea loc dezbaterea publică, cu participarea obligatorie
a inițiatorului de proiect de hotărâre cu caracter normativ și a altor persoane implicate în adoptarea
proiectului din cadrul primăriei.
Temei legal al anunţului – art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică.

Secretar general comună,
Mancaș Gabriel
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U.A.T. Comuna Tomești, Județul Iași,
Nr. 2303 din 16.02.2021

Proces-verbal
Subsemnatul Mancaș Gabriel, secretar general al Comunei Tomeşti, în
temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, constat prin prezentul procesverbal că s-a îndeplinit procedura anunţului public referitor la adoptarea de către
consiliul local a unui proiect de act administrativ cu caracter normativ.
Azi – 16.02.2021
Secretar general comună,
Mancaș Gabriel
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U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2242 DIN 15.02.2021
[cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care
există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași]

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOMEŞTI, JUDEŢUL IAŞI,
Având în vedere:
- referatul înregistrat sub numărul 2241 din 15.02.2021 al domnului Ciulei Liviu-Eduard, director executiv în
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, prin care solicită Consiliului Local al comunei Tomeşti,
aprobarea”Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”, raport întocmit în
temeiul prevederilor art. 136 alin. 8 lit. (b) și alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2242 din 15.02.2021 cu privire la aprobarea”Regulamentului privind
procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe
raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași”, proiect întocmit de către Primarul comunei Tomeşti,
judeţul Iaşi, domnul Timofte Ştefan, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) teza I din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
-anunţul înregistrat sub nr. 2303 din 16.02.2021, afișat la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut publică
intenţia ca în data de 22.04.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din
Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tomeşti pentru proiectul de
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 141 alin. (1), (10) și (11) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 14 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice, republicată în MO 670/03.08.2006, cu modificările şi completările ulterioare; art. 23 din O.M.A.I.
nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau
pentru probe a vehiculelor; Legea nr. 260/2020 pentru completarea O.G. nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea
cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau
înregistrării acestora în România;H.G. nr.56 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.391/2006; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985; Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2 lit. (d) coroborat cu alin. 7 lit. (s), din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, şi din considerentele prezentate,

HOTĂRĂŞTE
ART.1. (1) Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul
Iași, astfel cum este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Anexa face parte integrantă din hotărâre.
ART. 2. Biroul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei Tomești, prin personalul angajat, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, urmând a ține evidența mopedelor, a maşinilor şi utilajelor
autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, a tractoarelor care nu se supun
înmatriculării precum și a vehiculelor cu tracţiune animală, aparţinând persoanelor fizice şi juridice cu
domiciliul sau sediul pe raza administrativă a comunei Tomeşti.
ART. 3. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului şi personalului angajat în cadrul
Biroului de impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Tomești, pentru luarea la cunoştinţă şi ducere la
îndeplinire; Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, în vederea controlului legalităţii actelor administrative; altor
autorităţi sau instituţii publice implicate, persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija secretarului
general al comunei Tomeşti.
Adoptată azi: 22.04.2021
Inițiator proiect de hotărâre
Secretar general comună,
Primar, Prof. Ștefan Timofte
Mancaș Gabriel

U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI
Anexa la Proiect de Hotărâre nr. 2242 din 15.02.2021

REGULAMENT
privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Tomești, Județul Iași
CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura de înregistrare, evidența și
procedura radierii vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării și anume cele prevăzute în
Anexa nr. 1, ai căror proprietari au domiciliul, reședința ori sediul în Comuna Tomești, Județul Iași.
Art. 2. În sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles:
1. deținător mandatat - persoana fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui
contract de leasing sau contract de închiriere;
2. înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe
drumurile publice. Dovada atestării înregistrării este certificatul de înregistrare și numărul de înregistrare
atribuit.
3. moped - autovehicul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai
mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu
aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere
internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kw, iar masa
proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este
asimilat mopedului cvadriciclul ușor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la
secțiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor
rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
4. remorcă-vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un tractor agricol sau forestier;
5. semiremorcă - remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către
un tractor agricol sau forestier;
6. tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roți sau pe șenile, având
cel puțin două axe, a cărui principală funcție constă în puterea sa de tracțiune, conceput în special pentru
a trage, a împinge, a transporta ori a acționa anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în
exploatarea agricolă ori forestieră și 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 funcție secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier
vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;
7. vehicul - sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare,
utilizat în mod curent pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau
lucrări;
Art. 3. (1) Pentru a fi înregistrate sau admise în circulație mopedele, tractoarele agricole sau
forestiere, remorcile destinate a fi tractate de acestea trebuie să fie omologate în condițiile legii.
(2) Pentru a fi înregistrate și a circula pe drumurile publice, vehiculele supuse înregistrării, cu
excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a
autovehiculelor cu senile și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice,
conform legislației în vigoare.
(3) Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare.

Art. 4. Proprietarii de vehicule supuse înregistrării sau deținătorii mandatați ai acestora cu
domiciliul, reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, sediul sau punctul de lucru
în Comuna Tomești, sunt obligați să solicite înregistrarea acestora înainte de a le pune în circulație și
radierea lor din evidență, potrivit prezentului Regulament.
Art. 5. Proprietarii de vehicule înregistrate sau deținătorii mandatați ai acestora au obligația să
monteze pe acestea, după caz, una sau două plăcuțe cu numărul de înregistrare.

CAPITOLUL II. VEHICULE
Secțiunea 1
Înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor destinate a fi tractate
de acestea și a mașinilor autopropulsate
Art. 6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza
Comunei Tomești, pentru care există obligativitatea înregistrării, este Comuna Tomești prin Primar și
compartimentul de specialitate.
Art. 7. Persoana fizică sau juridică care deține vehicule supuse înregistrării, sau înregistrate în
alte localități și își stabilește domiciliul, reședința în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate,
sediul ori punctul de lucru în Comuna Tomești, este obligată să solicite înregistrarea în termen de 30 de
zile de la data stabilirii domiciliului, reședinței în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate,
sediului ori punctului de lucru în Comuna Tomești, Județul Iași
Art. 8. (1)Pentru inregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării se percepe o taxa care
stabilește anual prin Hotărârea Consiliului Local si se achita anticipat odata cu depunerea cererii de
eliberare a certificatului de inregistrare, iar veniturile realizate vor fi utilizate pentru intretinerea si
functionarea serviciului.
(2) Taxa de inregistrare se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza
de serviciul de inregistrare.
(3) Comuna Tomești și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local Tomești sunt
scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehiculele aflate în proprietate.
Art. 9. (1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, conform
prevederilor Ordinului MAI nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de
înmatriculare și ale celui de înregistrare. Certificatul de înregistrare și plăcuțele cu număr de înregistrare
se înmânează personal, pe bază de semnătură, proprietarului vehiculului sau mandatarului acestuia.
(2) Modelul și conținutul certificatului de înregistrare este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul
Regulament.
(3) Contavaloarea certificatului de inregistrare se stabilește prin Hotărârea Consiliului Local.
Art. 10 În cazul schimbării oricăror date referitoare la deținător ori la vehicul, înscrise în
certificatul de înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui
nou certificat de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această
modificare. In aceste caz se va achita doar contravaloarea certificatului de inregistrare.
Art. 11.(1) La înregistrare, vehiculului i se atribuie plăcuțe cu un singur număr de înregistrare
care sunt conforme prevederilor art. 22 lit. (a) din HG nr. 1391/2006 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.
(2) Plăcuțele cu numărul de înregistrare, trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare galbenă,
iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră. Numărul de înregistrare a 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.
(3)Modelul și caracteristicile plăcuței cu număr de înregistrare sunt prezentate în Anexa nr. 6 la
prezentul Regulament.

(4) Contravaloarea placutelor cu număr de înregistrare este cea stabilita ca urmare a procedurilor
de achizitie publica si va fi publicata pe site-ul Comunei Tomești si mentionata pe cererea pentru
inregistrare.
Art. 12. (1) Înregistrarea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării se face pe
baza depunerii următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau documentul care atestă dobândirea
personalității juridice persoanelor juridice, în original și copie;
c) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de
folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau
închiriere etc.), caz în care se va depune și acordul notarial cu privire la utilizare;
d) cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau
forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
e) atestatul tehnic - la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberat de Regia Autonomă
”Registrul Auto Român”;
f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia - excepție
în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h,
vehiculelor cu tracțiune animală;
g) dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;
h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii /
Declarație pe proprie răspundere;
i) certificat de atestare fiscală a plății impozitelor și taxelor locale către bugetul local eliberat de
Biroul de impozite și taxe locale din Primăria Comunei Tomești;
j) dovada achitării taxei de înregistrare a vehiculului;
k) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță, ordin de plată);
l) dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare;
m) dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
n) procură specială în formă autentică, în cazul în care solicitarea se face prin împuternicit.
Art. 13. (1) Se interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu
poartă plăcuță sau plăcuțe cu numărul de înregistrare, precum și circulația acestora pe alte trasee decât
cele stabilite de administrația locală, inclusiv a vehiculelor cu tracțiune animală.
Secțiunea 2
Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală
Art. 14. Înregistrarea vehiculului cu tracțiune animală și eliberarea certificatului de înregistrare
se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform modelului prezentat în Anexa nr. 2 din prezentul Regulament;
b) actul de identitate al solicitantului, original și copie;
c) dovada de plată, în copie, a contravalorii certificatului de înregistrare și a plăcuței cu numerele
de înregistrare eliberate de Primăria Comunei Tomești prin Primar și compartimentul de specialitate;
d) dovada plății contravalorii taxei de înregistrare;
e) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul este proprietarul vehiculului
pentru care se solicită înregistrarea - se depune în cazul în care solicitantul nu deține un act de dobândire
a acestuia;
f) procură specială în cazul în care înregistrarea este solicitată prin împuternicit.

CAPITOLUL III.
ELIBERAREA UNUI NOU CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE, RESPECTIV
A UNUI NOU SET DE PLĂCUȚE 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 și copie:
- cererea solicitantului;
- cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă
„Registrul Auto Român”, în cazul mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole
sau forestiere;
- atestatul tehnic - în cazul mașinilor autopropulsate pentru lucrări;
- vechiul certificat de înregistrare;
- dovada plății 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 în cazul în care înregistrarea este solicitată prin împuternicit.
(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 și copie:
- cererea solicitantului;
- cartea de identitate a vehiculului, în cazul mopedelor, 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 plății contravalorii certificatului de înregistrare, sau a plăcuțelor cu număr de
înregistrare, după caz;
- actul de identitate al solicitantului;
- declarație pe proprie răspundere (ziar local) – dovada publicității;
- procură specială în cazul în care înregistrarea este solicitată prin împuternicit.
(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 soluționează cererile pentru eliberarea unui certificat de întregistrare
nu poate fi mai mare de 30 de zile.

CAPITOLUL IV.
RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR ÎNREGISTRATE
Art. 18. Radierea vehiculelor se face de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei
Comunei Tomești, la cererea proprietarului vehiculului înregistrat sau a deținătorului mandatat al
acestuia, în următoarele cazuri:
a) acesta dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia întrun spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (declarație pe proprie răspundere);
b) face dovada dezmembrării vehiculului / declarație pe proprie răspundere;
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului deținătorului, 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, deținătorul vehiculului este obligat să solicite radierea acestuia în 30 zile de
la data declarării furtului.
Art. 19. Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență.
Art. 20. Se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea Dispoziției Primarului,
vehiculul abandonat sau fără stăpân, declarat ca atare prin dispoziție.
Art. 21. Radierea se comunică în termen de 30 de zile de către autoritatea care a efectuat-o,
organului fiscal competent al autorității administrației publice locale.
Art. 22. (1) Radierea vehiculelor 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) plăcuțele cu numărul de înregistrare;
f) certificat de atestare fiscală;
g) documentul care atestă dezmembrarea / DeclaraȚie pe proprie răspundere;
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) dispoziția de radiere din oficiu (după caz).
(2) Documentele originale prevăzute la alin.(1) lit. b), c), g) și j) se restituie deținătorului, pe loc,
după confruntarea copiilor cu acestea.
Art.23. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau plăcuțelor
cu numărul de înregistrare, și emiterea unui certificat de radiere, al cărui model este prezentat în Anexa
nr.5 la prezentul Regulament.

CAPITOLUL V.
EVIDENȚELE PRIVIND VEHICULELE ÎNREGISTRATE, NUMERELE DE
ÎNREGISTRARE ATRIBUITE/REZERVATE PRECUM ȘI A CERTIFICATELOR DE
ÎNREGISTRARE ELIBERATE DE PRIMĂRIA COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Art. 24. (1) Evidența vehiculelor înregistrate/radiate în Comuna Tomești se ține într-un registru
special destinat în acest scop, denumit „Registru de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate”, care se
înregistrează în registrul de intrare-ieșire on-line.

(2) Registrul de evidență 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 circulație a vehiculului;
- semnătura proprietarului/utilizatorului vehiculului.
CAPITOLUL VI. OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE
Art. 25. Deținătorul de vehicul înregistrat, persoana fizică și persoana juridică cu domiciliul,
sediul sau reședința în Comuna Tomești, 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.

CAPITOLUL VII.
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 26. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată conform legii de către
funcționarii din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Tomești, care:
-vor primi și soluționa solicitările referitoare la înregistrarea și radierea din circulație a tuturor
categoriilor de vehicule supuse înregistrării;
-vor elibera un nou certificat de înregistrare în condițiile impuse de regulament.
Art. 27. Înregistrarea unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o în cazul în
care această operațiune s-a făcut cu încălcarea normelor legale referitoare la această oprațiune.
Art. 28. Compartimentul de specialitate va asigura rezolvarea cu celeritate și cu titlu gratuit a
solicitărilor din partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea deținătorilor de vehicule
înregistrate și cu privire la evidența lor, respectând prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/697
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) și a Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Art. 30. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile O.U.G
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, H.G.nr.1391/2006 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, iar aplicarea sancțiunilor se face de către polițistul rutier, iar în punctele de
trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Anexa nr.1 la Regulament
Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele:
a) troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”;
b) mopedele (categoria L1e și L2e) și cvadriciclurile ușoare (categoria L6e);
c) tractoarele agricole sau forestiere (categoria T și C);
d) remorcile și semiremorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere (categoria R);
e) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere (categoria S);
f) vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite mașini autopropulsate;
g) vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie;
h) vehiculele cu tracțiune animală.

Anexa nr.2 la Regulament
CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ
OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII
Către,
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Subsemnatul/Subscrisa ________________________________________________ cu
domiciliul/ reședința/ sediul în Comuna Tomești, str. _____________________________ nr.____ bl.
________ ap. ____ , posesor al C.I/B.I. seria ______ nr. ___________________ eliberat de către
_______________________ la data de ___________________________
CNP/CUI________________________ solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de
identificare:
1. Numărul de identificare al vehiculului (serie șasiu) _______________________________
2. Categoria _______________________________________________________________
3. Marca __________________________________________________________________
4. Tipul/Varianta ____________________________________________________________
5. Cilindreea motorului (cmc) __________________________________________________
6. Numărul de locuri _________________________________________________________
7. Culoarea________________________________________________________________
8.Seria cărții de identitate/atestatului tehnic ______________________________________
9.Anul fabricației ___________________________________________________________
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
• actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea
personalității juridice, (copie);
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință
asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc. copie);
• cartea de identitate a vehiculului - la înregistrarea mopedelor, tractoarelor agricole sau forestiere,
remorcilor agricole sau forestiere (copie și original;
• atestatul tehnic - la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă ”Registrul
Auto Român” (copie și original);
• dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia- excepție în cazul
mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care un depășește 25 km/h, vehiculelor cu
tracțiune animală; (copie și original)
• dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;(copie)
• dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut in condițiile legii/ declarație pe
proprie răspundere;
• dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare.
• dovada plăţii taxei, CV talon şi plăcuţe.
Data,
Semnătura,

Anexa nr.3 la Regulament
CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ
OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII
Către,
COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Subsemnatul/Subscrisa ________________________________________________
cu domiciliul/reședinta/sediul în _______________________________________________
str.______________________ nr.______ posesor al C.I/B.I. seria nr.__________________
__________________eliberat de către___________________la data
de__________________________CNP/CUI________________________solicit radierea vehiculului
___________________ serie șasiu_________________________ cu numărul de înregistrare
___________din următorul
motiv:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă
dobândirea personalității juridice, în copie;
b) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;
c) plăcutele cu numărul de înregistrare;
d) certificat de atestare fiscală;
e) copia cărții de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (după caz);
e) copia documentului care atestă dezmembrarea / declarație pe proprie răspundere;
f) copia documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);
g) documentul care atestă furtul vehiculului (după caz);
h) copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz);
i) dispozitia de radiere din oficiu (după caz).
Data,
Semnătura,

