ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ OCNA MUREŞ
PRIMARUL

ANEXA LA HCLOM NR.144 DIN 30.08.2017

REGULAMENT
pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor
de pe raza oraşului Ocna Mureş care nu se supun înmatriculării
CAP. I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1. 1) Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării vehiculelor care nu se supun
înmatriculării şi anume cele prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament, conform
prevederilor legale în vigoare, precum şi evidenţa şi radierea acestora.
2). Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, inclusiv remorcile destinate a fi
tractate de acestea, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează la nivelul primăriilor comunelor, ale
oraşelor, ale municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, care prin compartimentele de specialitate ţin
evidenţa acestora.
Art. 2. În sensul prezentului regulament, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înteles:
1. Moped – vehiculul cu două, trei sau patru roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi
care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu capacitate cilindrică ce nu depăşeşte
50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă, ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kw.
Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4
din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere , precum şi
omologarea de tip a produselor utilizate de acestea – RNTR 2, aprobate prin ordinul ministrului lucrărilor publice ,
transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Vehicul – sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod
curent, pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.
3. Înregistrare- operaţiunea administrativă prin care se atestă că un autovehicul poate circula pe drumurile publice
şi înscrierea în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui
vehicul. Înregistrarea se dovedeşte cu certificatul de înregistrare şi plăcuţa sau plăcuţele de înregistare.
4. Drum public- orice cale de cominicaţie terestră special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă
circulaţiei rutiere;
5. Radiere- ştergerea din circulaţie şi dintr-un registru de înregistare a unui vehicul;
6. Remorcă- vehicul fără motor destinată a fi tractată de un autovehicul sau de un tractor agricol sau forestier;
7. Tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau cu şenile, având cel putin două
axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a impinge, a
transporta ori a acţiona anumite echipamente sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră; Sunt
asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini
autopropulsate;
Art. 3. 1) Pentru a fi conduse pe drumurile publice din oraşul Ocna Mureş, vehiculele pentru care există
obligaţia înregistrării trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un
stingător de incendiu, omologate şi aflate în termen de valabilitate.
2) Pentru a fi înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, vehiculele, tractoarele agricole sau
forestiere, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii. Documentul care atestă omologarea este
cartea de identitate sau atestatul tehnic a vehiculului, eliberate în condiţiile legii;
3) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele şi autovehiculele înregistrate cu excepţia maşinilor
autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depăşeşte 25 km/oră, a autovehiculelor cu şenile, a
tramvaielor şi a vehiculelor cu tracţiune animală, se supun inspecţiei tehnice periodice, conform legislaţiei în vigoare.
4) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare.
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5) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor sau autovehiculelor care nu corespund din
punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor
neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie.
Art. 4. Deţinătorii de vehicule menţionate în anexa nr.1 din prezentul regulament, persoane fizice şi juridice
cu domiciliul sau sediul în oraşul Ocna Mureş, sunt obligaţi să le înregistreze, înainte de a le pune în circulaţie, şi să
solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament.
Art. 5. Deţinătorii de vehicule înregistrate precum si cele cu tractiune animala au obligaţia sa monteze pe
acestea, după caz, una sau două plăcuţe cu numărul de înregistrare, iar atunci cand circula pe raza UAT Ocna Mures
sunt obligati sa detina asupra lor certificatul de inregistrare si documentele personale (CI sau BI) .

CAP.II. VEHICULE
Secţiunea 1
Înregistrarea mopedelor, maşinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, maşinilor
agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării
Art. 6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Ocna
Mureş, care nu se supun înmatriculării este Primăria oraşului Ocna Mureş, prin Compartimentul transport public local
şi Serviciul impozite şi taxe locale .
Art. 7. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi şi are sau îşi stabileşte
domiciliul sau reşedinţa în oraşul Ocna Mureş este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zile de la data
stabilirii domiciliului ori reşedinţei în oraşul Ocna Mureş.
Art. 8. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, model prezentat în anexa nr.2 din prezentul regulament;
b) copie a actului de proprietate al vehiculului: (de ex. factură, act de vânzare cumpărare, etc);
c) copie a actului de identitate pentru persoana fizică sau a certificatului de înregistrare eliberat de Registrul
Comerţului pentru persoane juridice;
d) cartea de identitate a vehiculului emisă de Registrul Auto Român sau atestatul tehnic, care se emite tot de
R.A.R. când vehiculul poate circula dar nu i se atribuie carte de identitate (după caz);
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de
înregistrare;
f) certificat fiscal 0 datorii eliberat de Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna
Mureş;
g) asigurare de răspundere civilă (rca) în caz de pagube produse terţilor prin accidente, încheiată pe o perioadă
de 6 sau 12 luni;
h) dovada inspecţiei tehnice periodice – după caz, în original şi copie;
Vehiculele aparţinând oraşului Ocna Mureş şi a instituţiilor publice sunt scutite de la plata taxei de înregistare.
Art. 9. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare , model prezentat în anexa
nr. 3 din regulament, care se înmânează personal solicitantului.
Art. 10. La înregistrare, vehiculului i se atribuie una sau, după caz, două plăcuţe cu numărul de înregistrare.
Art. 11. Plăcuţele cu numărul de înregistrare, trebuie să aiba fondul reflectorizant, de culoare galbenă, iar
literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră;
Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localităţii şi denumirea abreviată a
judeţului, scrise cu caractere latine, majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine format din cifre arabe.
Art. 12. În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de
înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii 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 circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă plăcuţa sau
plăcuţele cu numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât cele stabilite de administraţia
locală, inclusiv a vehiculelor cu tracţiune animală.
Secţiunea 2
Înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală
Art. 14. Înregistrarea vehiculului cu tracţiune animală şi eliberarea certificatului de înregistrare, model prezentat
în anexa nr. 3 din prezentul regulament, se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, model prezentat în anexa nr. 2 din regulament;
b) copie a actului de identitate;
c) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei cu numărul de înregistrare;
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d) declaraţie pe propria răspundere că este proprietarul vehicului cu tracţiune animală;
e) certificat fiscal 0 datorii eliberat de Serviciul impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
CAP. III RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII
Art. 15. Radierea vehiculelor prevăzute în anexa 1 se face de către Primăria oraşului Ocna Mureş prin
Serviciul impozite şi taxe locale, la cererea proprietarului în următoarele cazuri:
a) proprietarul face dovada dezmembrării vehiculului;
b) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, conform contractului de vânzare- cumpărare ori a altui
act doveditor;
c) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenţă a altei autorităţi
decât cea care a făcut înregistrarea;
d) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
e) în cazul furtului, cererea de radiere din circulaţie se depune de către proprietar , după 30 de zile de la data
înregistrării plângerii la poliţie , la autoritatea care a efectuat înregistrarea;
f) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii de înstrăinare
a instanţei de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înregistrarea;
Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.
Art. 16. Vehiculul declarat, prin dispoziţia Primarului oraşului Ocna Mureş, ca fiind vehicul fără stăpân sau
abandonat, se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective. Se radiază din oficiu şi
vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor
mecanice de transport pe o perioada mai mare de 1 an.
Art. 17. Radierea se comunică în termen de 30 de zile deţinătorului de către serviciul Impozite şi taxe locale,
potrivit legii.
Art. 18. Radierea vehiculelor prevăzute în anexa nr.1 se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului, conform anexei nr.4 la regulament;
b) copie a actului de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare al
solicitantului, în cazul persoanelor juridice, in copie;
c) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;
d) plăcuţele cu numărul de înregistrare;
e) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi;
f) copie a documentului care atestă dezmembrarea (după caz);
g) copie a documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);
h) copie a documentului care atestă furtul vehiculului (după caz)- dovada de la Politie;
i) copie a documentului care atestă trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane (după caz)- contract de
vanzare cumparare;
j) copie a dispoziţiei de radiere din oficiu (după caz).
Art. 19. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare şi a plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de
înregistrare.
CAP.IV OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE
Art. 20. Proprietarul de vehicul, persoana fizică sau juridică, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în oraşul Ocna
Mureş este obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare şi/sau a plăcuţelor
cu numărul de înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să solicite eliberarea, contra cost, a unui nou document/plăcuţă în locul celui furat, pierdut sau distrus;
c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă după obţinerea
duplicatului, a reintrat în posesia acestuia, şi/sau a plăcuţelor, în acest caz;
d) vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere
trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră,
omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite de autoritatea competentă;
e) în circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:
-instalaţie de frânare eficace;
-sistem de avertizare sonoră;
-instalaţie de evacuare a gazelor, de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a
mediului;
-lumina de culoare albă în fată, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent-refectorizant de culoare roşie în spate;
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-lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
-plăcuţa 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 alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori accesorii de
avertizare decat cele omologate.
f) în circulaţia pe drumurile publice vehiculul cu tracţiune animală trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă , în faţă, iar în spate, două dispozitive fluorescentreflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului;
- atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă, ori în alte condiţii meteorologice care reduc
vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii, vehiculul cu tracţiune animală
trebuie să fie dotat în plus, în partea lateral stănga, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situate mai sus
de nivelul roţilor;
- mijloacele de semnalizare precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă trebuie
menţinute curate şi intacte , iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului
sau de încărcătura transportată;
- conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului tragător
materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic.
Art. 21. Circulaţia în oraşul Ocna Mureş a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării se
face în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
CAP.V. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art. 22. Constituie contravenţii urmatoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amenda de la 200 lei pina 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 lei la 300 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. 23. Sancţiunile din prezentul regulament se completează cu prevederile OG 2/2001 privind stabilirea şi
constatatrea contravenţiilor. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în 48 de ore de la data
înmânării sau comunicării procesului verbal de constatare a contravenţiei.
Art. 24. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către angajaţii Poliţiei Locale din
cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi ai Poliţiei Rutiere.
CAP.VI DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 25.
Aplicarea prevederilor prezentului regulament va fi asigurată conform legii prin:
a) Serviciul de transport public local din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş care va primi si soluţiona
solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de vehicule pentru care nu exista obligatia
inmatricularii;
b) Serviciul de transport public local va achiziţiona plăcuţele cu numerele de înregistrare, respectând
prevederile legii nr. 98/2016, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică;
Art. 26. Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea
normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 27. Primăria oraşului Ocna Mures va asigura rezolvarea cu celeritate şi cu titlu gratuit a solicitărilor din
partea organelor abilitate prin lege cu privire la identitatea detinătorilor de vehicule înregistrate şi cu privire la
evidenţa lor, respectând prevederile art.5, alin.(2), lit.e) din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.
Art. 28. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, modificata si completata prin
Legea nr.49/2006, a Hotărârii Guvernului nr.1391/2006, modificată prin Hotărârea de Guvern nr.56/2007, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006, actualizat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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Anexa nr. 1 la Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza oraşului Ocna Mureş care nu se supun înmatriculării
Vehiculele care se supun procedurii înregistrarii sunt următoarele (de la lit. a) la lit g)):
a) troleibuzele;
b) mopedele;
c) tractoarele, cu excepţia celor care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi înmatriculate la autoritatea
competentă;
d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere;
e) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstreaza caracteristicile de baza ale unui tractor,
având cel puţin două 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 autosasiu);
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsant;
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanturi;
7. excavator cu rotor pentru săpat şanţuri;
8. excavator pe pneuri;
9. buldoexcavator;
10. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat;
11. freza rutieră
12. incărcător cu o cupa pe pneuri;
13. instalaţie autopropulsata de sortare-concasare;
14. macara cu greifer;
15. macara mobilă pe pneuri;
16. macara turn autopropulsată;
17. masina autopropulsată pentru oricare dintre următoarele:
-lucrări terasamente;
-construcţia şi întreţinerea drumurilor;
-decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri;
-finisarea drumurilor;
-forat;
-turnarea asfaltului;
-înlăturarea zăpezii;
-maşina folosită exclusiv pentru recoltarea produselor agricole de pe camp;
18. şasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne;
19. tractor pe pneuri;
20. troliu autopropulsat;
21. utilaj multifunctional pentru intretinerea,curatirea si amenajarea 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;
f) vehiculele urbane pe sine destinate circulaţiei pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele;
g) vehiculele cu tracţiune animală şi orice alte autovehicule care nu se supun înmatriculării;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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Anexa nr.2 la Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza oraşului Ocna Mureş care nu se supun înmatriculării
CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

Subsemnatul ________________domiciliat în __________, str.___________,
nr.___ , bl._____, sc.___, et.____, ap.____, posesor al C.I./B.I. seria________,
nr.__________, eliberat de către_______________ la data de______________,
CNP____________________, reprezentant al S.C._______________________cu sediul în _____________,
str.________________, nr.____, bl.___, sc.____, ap.___.
CF/CUI_____________,telefon______________ solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare:
a) vehicul cu tracţiune animală
b) vehicul _____________________________________
1.Titular certificat de înregistrare_________________________
2. Adresa de domiciliu/sediu_______________________________
3. Data înregistrării______________________________________
4. Numărul de identificare al vehiculului (seria sasiului)_______________
5. Marca____________6. Tipul__________7. Cilindreea motorului (cmc)
__________________8.Culoarea____________________
9. Seria cărţii de identitate_______________10. Anul fabricatiei_______
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
-actul de proprietate al vehiculului;
-actul de identitate sau certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului;
-cartea de identitate a vehiculului, atestat tehnic (după caz);
-dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare şi a plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul de înregistrare.
Semnătura,

Data,

Date despre înregistrare:
-data ridicării certificatului de înregistrare____________ora_________________
-numele şi prenumele persoanei care a ridicat plăcuţa cu numărul de înregistrare şi certificatul
înregistrare_________________________ CNP_________________
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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Anexa nr. 3 la Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza oraşului Ocna Mureş care nu se supun înmatriculării
Certificatul de înregistrare este în formă dreptunghiulară având dimensiunile de 210/149 cm, cu înscrisuri
faţă-verso:

ROMÂNIA

ORAŞ
OCNA MUREŞ

CERTIFICAT DE
ÎNREGISTRARE

1. Număr de înregistrare
2. Titular
3. Adresa
4. Denumirea autovehicului
5. Categoria/Marca/Tipul
6. Seria cărţii de identitate
7. Număr de identificare (seria şasiu)
8. Capacitate cilindrică
9. Masă totală autorizată
10. Anul fabricaţiei
11. Anul dării în exploatare
12. Culoarea
13. Seria şi numărul certificatului de
înregistrare/data înregistrării
14. Certificat eliberat de Primarul oraşului Ocna
Mureş (conf. O MAI 1454/2006)

Data eliberării:
(Semnătura şi ştampila)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LEAHU IOAN MIRCEA
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Anexa nr.4 la Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea
vehiculelor de pe raza oraşului Ocna Mureş care nu se supun înmatriculării

CERERE PENTRU RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

Subsemnatul ________________________domiciliat in ______________,
str.__________________, nr._____, bl._____, sc.____, ap.______ vă rog să-mi aprobaţi radierea
vehiculului________________, serie sasiu________________
din următorul motiv:________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________.
Anexez prezentei cereri următoarele documente:
a) actul de identitate al solicitantului , în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înregistrare al solicitantului ,
în cazul persoanelor juridice, în copie;
b) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;
c) plăcuţele cu numărul de înregistrare;
d) certificat fiscal de achitare al impozitului pe vehicul, la zi;
e) copie a documentului care atestă dezmembrarea (după caz);
f) copie a documentui care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);
g) copie a documentului care atestă furtul vehiculului (după caz);
h) copie a documentului care atestă trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane (după caz);
i) dispoziţie de radiere din oficiu (după caz).

Semnătura,

Data,

Date despre radiere;
-data ridicării adeverinţei de radiere;
-numele şi prenumele persoanei care a ridicat adeverinţa de radiere
_________________________, CNP__________________________.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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