
KO~IA;liIA 
JUD[ŢUL T[L[ORMAN 

CO;-':SII.IUL tOCAt At ORAŞULUI VTD[L[ 

HOTĂRÂR[ 

Pentru: modi fica ..... a AneJei la lIotărâru Consil iului Local nr.52 din 30.05.2018, prh'ind aproba ..... a 
Regul~meDlUlui pentru inrcgi" .... ,..,a .... idcnţa şi radie ..... a "ehiculelor ca ..... nu se SU pu o iomutricull\rii, de 
pt rani Onoşului "idele 

CO;'\;SILlllL LOCAL ALOKAŞUl,UI VlOEt[, JUDEŢUL TELEORMAN 
iNTRUNIT ÎN ŞEOlNŢ Ă ORD!..t"\'ARA 

.~vând în vede,..,: 
~x[IUnerea de motive a Primarului oraşului Vidd~. jutlC\ul T e1eorman pri, ind aprobarea Regulamentului 

pem", înregistmrca. cvidenţa şi radierea ,chiculclor care nu ><) , upun 'nmatricuIării . de pe raza Oraşului Vidcle, 
• raponul de specialime nT.12550f I9.()6.2018 al Directiei Resursc Umane. Salarizare Infonnmică. 

AutoriLAn Taximcuie şi Comerţ. Problemele Romilor şi Parc Auto. pril"ind neccsitatea aproWi.rii 
Regulamcntului pentru înregi'itmrea. evidcnţa şi radil:rca ,chiculclor eare nu Se supun inmatriculiirii. de pe raza 
Oraşului Videle; 

-rapoanclc de avizare fa,orabile ale wmi,iilor tie specialitatc fi" principalele domenii de aetivitatc ale 
Consiliului Local al or~ului V,dele; 

_recomandările \1iniste",lui Afaccrilor Internc-Dirccţia Regim Permi,;e de Conducere şi inmatriculare a 
V chiculelor tmnsmi.e prin adresa nr.46t. 1 <:11 4120 18: 

p""ederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publicc. republicată. cu modificările ~i 
complelilrile ultcrioar~: 

"p",\'~der;lc HG nr. 13<:1112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare il OlJG nr. 19512002 privind 
circula]ia ~ drumurile f'ul>lke: 

·pre,'ederile ~".23 alin.(1).{l). (3) şi (6) din Ordinul nr. 15QI12006 pri,ind procedura înmatric ulării. 

inregistrarii, radie,;i şi eliberarea autorizali~i de circulaţie provimric sau pentrn probe a \ehie,ddor. cu 
modificările şi C<J'''pletările ullcrioa!"\:; 

. pre_cderile an. 36 alin. (6) lit,"a" din l.esca nT. 2l5!2001 a administraţici publice locale. republicată. cu 
modificările şi C<Jmp!ctitrilc uhcrioo",; 

in temeiul an . 45 al in . (1) din Legea nr. 2151200 1 a adrnini5tm!iei public. loca!e. republicată. cu 
modificările şi C<Jmpletările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 
Ari. 1. Se apr()ba modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.52 tiin 30,05.2018. privind 

aprobarea Regulamentului pent", inregistrarea. e\'idenj" ~i ratlierea vchiculelor care nu se su['un inmalrieu Iării. 
de pe ru.a Oraşului Videle. < cO!1fonn Anexei m.1 la prezenta hotam rc si care face pane int~gmnta tiin aceasta . 

Ari .Il • Toale cdelalte p"" 'cderi ale IlCL oras Vidclc . nr 52 din 30.05.20 18. pri "ind aprobarea 
Regulamentului pentru Înregistrarea. e, idenl" ~i radicrea \'ehicul.Jor ca", nu se .upun inmatriculării. de pe raza 
Ora~ului Videle.raman nemodificate. 

Ari .III . Cu aduecre la indeplini .. " prezentei hotarari se in""dnea7a Directia Rc,ur5c Umane. Salarizare 
Informatică. Autori7.ări Ta.ximetrie şi ComCI"\. Problcmele Romi lor ~i l'a!"\: Auto. din cadrul Aparatllh,i dc 
Specialitate al Pliman,lui omsului Videle : 

An. IV. Sec",rarul oraşului Vidclc. prin Companimcntul Cancdarie. ,a comunica prezenta hotărâre 

In<;tilu!iei ~fectu lui Judeţului Teleorman pcntn) ,"crificarea Icgaliliitii. Primarului o,"'jului Videlc. Oil"("C!iei 
Re;uI"SC Umane. Salarizare Informaticli. Autorizări Taximetrie ~i Comerţ> Problemele Romilor şi Parc Auto. 
precum ~i Oireqiei Economică. PiaţA şi Admini,trativ din cadrul Primăriei orn~ului Videle. JlCm", luare la 
cunoştinţA ~i punere in aplicare. 

CO!\TRASDl i\'EAZA 
SEC RETAR, 

IVAN CORINA NICOLETA 

~~,/,/V 

Prezenta hOliirâre a fost :.Idu·pt:.lÎii cu un nr. de 15 "oluri " pentru", _-_,"ot 
"ÎmpotrivA", - ab{inHi, din nr. de 17 con~ ilieri În runel ie, din care 15 pr~cnli, , 

Videle 
NR . .ft..2 6.06.20 18 



Anexă la H.c.L. nr.Ct.din 26.06. 2018 

REGULAMENT 
prh'ind Înregistrarea, e\'identll ş i radierea \'e hiculelor care nu se su pun inmatricul ii rii,de 

pe r.n.a Oraşului Videl" 

, CA PITOLUL I 
f>RINClP tt GENERALE 

Ari.!. Prin prezentul regulament se stabileşte procedura pentru inregistrarea, evidenla şi 
radierea vehiculelor care nu se supun irunat riculării, pe raza oraşul .. i Videle, În conformitate cu 
pre'vellerile art.23 alin. (1 ).(2)şi (3) din Ordinul nr.150 112006. 

Arl.2. Mopedele, tractoarele agricole sau forestiere maşinile şi utilajele autopropulsate 
utilizate în lucrări de construcţii, agricole, foreSliere. care păstreaZă caraeteristicele de bază ale 
unui tractor. precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil 
sau ~diul stabil in oreşul Videle se inregistreaza la Primăria oraşulu i Videle. 

Art.3. În sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni: 
- Înregistra re - opera1iunea administrativa prin care se atestă că un vehicul poate circula pe 
drumurile publice. Înregistrarea se dovedeşte cu certificatul de înregistrare şi placulc1e de 
înregistrare; 
- \'ehieul - sistemul mecanic, care se deplasează pc drum, cu sau fără mijloace de 
autopropulsare, utilizat În mod curent pentru transportul de persoane şi I sau bunuri ori pentru 
efectuarea de servicii sau lucrări; 
- moped -aUIO~ehicul. cu două sau trei roţi, a cărui vi te7li max imă prin construcţic este mai 
mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 kmlh şi care este echipat cu un motor cu ardtrc i nternă, 

cu aprindere prin scânteie. cu o capacitate c\lind rică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor 
cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nomina lă continuă ma.ximă nu depăşeşt e 

4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depă$Cşte 350 kg, neincluzând masa baterii lor În cazul 
\ehiculului elcctric. Este asimi lat mopedului cvadricic1ul uşor; 
- remorcll;-\'ehicul fhnl motor destinat a fi tractat de un autowhicul sau de un tractor agricol sau 
forestier; 
- semiremord-remorcă a carei masa totală maximă autorizată este pre l u ată In parte de către un 
autovehicul sau de către unb tractor agricol sau forest ier; 
- tnetor agricol SIIU forestier- oricc vchicul cu motor, care circu lă pe raIi sau pc şeni le , având 
cel pUlin două alle, a căru i principala funclie constă În puterea sa de tracţiune , conceput in 
special pentru a trege, a impinge, a transporta ori a aC\ iona anumite echipamente. uti laje sau 
remorei utilizate in exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe 
drum al persoanelor sau al marfurilor nu este decât o funclie secundara. Sunt asimilate 
tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuări i de servicii ori lucrări , denumite 
maşini aUlopropuhate: 



- C"o'lIdrieiciul uşor - vehicul cu 4 TOli a eărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exelusiv 
masa acumulatorilor in cazul vehiculelor cu traCţiunc e lectrică, având viteza maximă 

constructiva de cel mult 45 kmlh şi echipate cu un motor: 
- cu o cilindree dc ccl mult 50 cmc dacă este un motor cu ardere interna cu aprindere prin 
scânteie, sau cu o putere maximă netA de cel mult 4 kW dacă este un alt motor cu ardere 
internă, sau cu o putere nominala continuă maxim ă dc cel mult 4 kW dacii este un motor 
electric. 
Aceste autovehicule trebuie să corespundă condil iilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roli 
din categoria L2e, cu exceplia cazurilor când prin prezentele reglementă ri sc prevede allfe l. 

-Categoria L2e - Mopede respectiv vehicule cu trei TOli a eămr vi teză maximă prin 
construc ţ ie nu depăşeşte 45 km/h şi care sunt echipate cu un motor de aprindere prin scânteie a 
cărui cilindree este de cel mult de 50 cmc, sau cu un motor cu lI.rdere internă a cărui putere 
maxima netA este de cel mult 4kw, sau cu un alt motor electric a cărui putere nominal ă continua 
este de cel mult 4kw. 
- del inltor mandata t - persoana fizică sau j uridică care fo loseşte un vehicul in baza unui 
contract de leasing sau conlract de inchiriere. 

Art.4.-( I) Penlru a li inmatriculatc. Înregistrate sau admise in circulalic. autovehiculele şi 

tractoarele agricole sau forcsticre. remorci le şi tramvaiele In:buic să fie omologate in condiliilc 
legii. 

(2) Categoriile de \ ehiculc care pot ti admise in circula]ie fără a li omologate ~ 
stabilesc prin ordin al mini strului transporturilor, construcţ i ilor şi turismulu i. cu avizul 
Ministerului Administra!iei şi Intemdor • Inspectoratul General al Po lil iei Române, car~ SI:' 

publică in "'onltorul Oficial al României. I'artca 1. 
(3) Documentul care atestă omologan:-a cstc c:utea de id~titat~ a \ehiculului, 

eliberată in condiţiile legii. 
(-1) Pentru a fi menţinutc În cireul31ie. \ehiculck inmatriculatc sau Înregistratc. cu 

exccp]ia maşin i lor amopropulsatc cu o ... i t cză max imă constructivă care nu depăşeşte 25 kmlh, a 
aUlo\·ehicuielor cu şenile. a tramvaielor şi a vehiculelor cu Ir.u;ţiunc animală. se supun 
inspeCiici tchnice periodice. conform legislalici în vigoare. 

(5) Inspec1ia telmică periodicn ~e efectuează în statii autori".ate. conform legislaţiei in 
vigoare. 
Art, 5. Proprietarii sau detinatorii mandataţi ai vehiculelor mcnţionate la art.2, persoanc liziee 

şi juridice cu domicil iul. sediul sau re~inţa in oraşul Videle. sunt obligaţi si le inregistreze 
inainte de a le pune in circulaţie, potrivit prezentului regulament. 

CA l' tTOLU L II 
lNREGISTRAR[A V[IU CVLELOR CARE NI; SE SUP UN iNMATRJCI;LĂRII 

Ari, 6. Autori tatea competentA pentru inregistrarea, evidenţa ş i radierea \'ehiculelor din Oraşul 
Vide]e care nu se supun inmatrieulări i este Pri măria oraşulu i Videle prin DireCţ i a Resurse 
Umane,SalarizareJnformatică.Autorizări Taximetric Şi Comerţ.Problemele Romi lor şi Parc
AuIO. 

, 



An.7. inregistrarea vehiculelor menlionate la an. 2 se face la cererea proprietarului sau 
deţînătorului mandatat. pe baza următoarelor documente: 
a) cererea de inregistrare a vehiculului: 
b) actul de identitate sau certificatul de inregistmre elibera t de Registrul Comet1ului; 
c) actul de proprietate al vehiculului (factura. contractul de vânzare-cumpărare. etc.). in cazu) 
vehiculelor cu Irac\iune animală. in lipsa actului de proprietate del i nătorul va da o declaralie pe 
propria răspundere din care să rezulte di vehiculul cu tracţiune an imală ce face obiectul 
înregistrării face parte din patrimol),iul propriu şi precizarea titlului in temeiul căruia a fost 
dobândit; 
d) cartea de identitate a vehiculului, in original, sau atestatul tehnic (dacă vehiculul nu necesită 
omologare, după caz); 
e) dovada cfectuării inspecţiei tehnice potrivit legii, după caz; , 
t) asigurarea obligatorie pentru răspundere civila in caz de pagube produse tet1ilor (după caz); 
g) dovada radierii din circulaţie. in cazul unei înregistrWÎ anterioare; 
h) declaralia pe proprie răspundere privind asigurarea parcării \'ehiculului Într-un spaţiu 

adecvat. delinut în condiliile legii: 
i) certificatul de atestare fiscală a plăţii impozitelor şi taxelor locale către bugetul local eliberat 
de Direclia Economică, Pială şi Administrativ din Primăria oraşului Videle; 
k) dovada achitări i t3.wi de inregistrare a vchiculului: 

An. 8. Taxa de eliberare a certificatului de inregistmre a vehiculelor poate fi actualizată prin 
hotărâre a Consiliului Local Videle. 

An. 9. (1) inregistrarea se face pe numele proprietarului de vehicul. 
(2) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certi fic atul de înregistrare se 

poate inscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea În care aceasta poate 
utiliza vehiculul. În cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing. in 
certificatul de inregistrare se mentioneazA datele de identificare ale utilizatorului. 

An.JO,(I) Pentru fiecare vehicul inregistrat. in baza documentaţiei depuse la Registratura 
Primăriei oraşului Videle. se el ibereazA: 
- un certiticat de înregistrare; 
- o plăcuţA cu numărul de înregistrare pentru mopede, respectiv două pla.cu\e cu numărul de 
inregistrare pentru maşini şi utilaje autopropulsate util izate in luc rări de constructii, agricole, 
forestiere, tractoarele agricole sau forestiere, precum şi vehiculele cu tractiune animala. . 

(2) Modelul, continutul şi caracteristicile certificatului de inregistrare şi ale pla.culei 
cu numu de inregistrare sunt menţionalC in anexa nr. I la prezentul regulament. 

ArUl. (1) Elilxrarea unui duplicat al certificatului de inregistrare se efectuează m baza 
unnatoareJor docmente: 
a) cererea solicitantului; 
b) actul de identitate al solicitantului. in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de 

inmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original şi in copie; 
c) certificatul de inregistrare dcteriorat. dupa caz; 
d) dovada plalii contravalorii certificatului de inregistrare. 
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(2) In cazul mopedelor se \'a solicita şi canea de identitate. 
Art.ll (1) Eliberarea unui nou certificat dc inregistrare ea urmare a modificării unor date 

Înscrise in acesta se se efe<::lUează în baza urmatoarelor documente: 
a) cererea solicitantului; 
b) actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de 

înmatriculare al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, in original şi in copie; 
c) vechiul certificat de înregistrare; 
d) dovada plăţii contravalorii certific~tul ui de inregistrare; 

(2) In cazul mopedelor se va solici ta şi cartea de identi tate, cu modificări le tehnice 
operate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" 

CAPITOLUL III • 
RADlF.RF.A 01:'11 CIRCL"l.AŢIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPU='" 

ÎN,\It\TlUCULÂRII 

Art.I3.Radierea \'ehiculelor prevazute la an. 2 se face la cererea proprietarului sau a 
mandatarului acestuia in următoarele cazuri: 
a) proprietarul sau mandatarul acesluia doreşte ret ragerea din circulatie a vehiculului şi face 
dovada depozitArii acestuia intr-un spaţiu adecvat, deţinut in condi ţii le legii; 
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehicul ului: 
c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoanc. în condiţiile legii; 
d) la schimbarea domicil iului sau a sediului proprietarului. pe raza de competenţă a altei 
autoritaţi decât cea care a efectuat inregistrarea; 
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv: 
t) in cazul funului. radierea din circulaţie se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării 
plângerii. Ia solicitarea proprietarului; 
g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurător se radiază in baza hotărârii 
instanţei de judecata, conform legi i de către autoritatea care a efectuat înregistrarea. 

Art.14. Sc radiază din oficiu vehiculul abandonat ori tară stăpân. in condiţii l e prevăzute de 
lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinViie şi pentru care nu s-a 
achitat impozitul pc o perioadă mai mare de lan. 

Art.IS.(I) Radierea vehiculelor menţiona te la art. 2, inregi~tratc la Primăria oraşulu i Videle 
prin Direclia Resurse Umane Salarizarc.lnformatică,Autorizări Tax imetrie şi Comerţ. 

Problemele Romilor si Parc-Auto, se face pe baza următoarelor documente depuse la 
Registratura Primăriei; 
a) cererea de radiere; 
b) actul de identitate sau certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comerţului; 
c) certificatul de inregistrare; 
d) canea de identitate a vehiculului. după caz; 
e) aerul care probea7..ă Încadrarea în una dintre situ8\iile prevăZute de an.I): 
f) proces-verbal pentru scoatere din cvidcnl!l eliberat de Direcţia Economică Piatil ŞI 

Administrativ din Primăria oraşului Videle; 

• 



(1) La radiere, odata cu depunerea documentaliei la Registratura Primăriei Oraşului 
Videle, proprietarul vehiculului va pn.-da plăcula1placujele cu numărul de înregistrare. cu 
excePlia cazurilor când noul proprietar opteaZă pentru pastrarea numarului de inregistrare. 

CAPITOLUL IV 
EVIDE:"\TELE PRIVI NI) v EllleULELE iNREGISTRA TE 

Art.l6 (1) Evidenţa vehiculelor înregistrate/radi ale in oraşu l Videle, se jace pe baza unui 
registru special, deschis in aces( scop, denumit "Registru de cvidenlă a vehiculelor 
înregistrate/radiate" . 

(2) Registrul de evidenţă a vehiculelor Înregistrate/radiate constituie un document 
oficial in care se Înscriu: , 
-date privind proprietaruU Ulilizatorul vehiculului; 
-date privind vehiculul: 
-numărul de inregistrare atribuit vehicul ului; 
-date privind radierea din cÎrculaţic a vehiculului; 
-semnatura proprietaruV utilizatorul vehiculului; 

CA PITOLUL v 
OBLIGATIILE I) EŢINĂTORltOR DE VEIIJCULE 

Art,17,Proprietarul de vehicul, persoană fizică sau persoanăjurid icli cu domiciliul, sediul sau 
reşedinţa în oraşul Videle, este obligat: 
a) să declare aUloritălii emitente pierderea. funul sau distrugerea cenificatului de inregistrare. in 
cel mult 48 de ore de la constatare; 
b) să solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus: 
c) sA depuna imediat la autoritatea cmitenta vechiul cenificat de inregistrare in cazul in care, 
după obţiner,ea noului cenificat. Il reintrat in posesia vechiului cenificat. 

Art.18. In cazul schimbări i oricăror date referilOare la proprietar ori la vehicul, înscrise în 
certificatul dc inregistrare, titularul acestuia este obl igat sa solici te autori tăl i i emitente, 
eliberarea unui nou cenificat de inregistrare. in tennen de cel mult 30 de zi le de la dalllia care a 
survenit aceasta modificare. 

Art. 19.Persoana fizica sau jurid i că care dt:ţi ne vchicule înregistrale in alte localităţi şi î şi 
stabileşte domiciliul , sediul sau reşedinla in oraşul Vidclc cste obligata să le inregistreze În 
tennen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori sediului proprietarului sau mandatarului 
acestuia in oraşul Videle. 

Art.20.DclinAtorii de vehicule inregistrate au obligaţia să monteze pc acestea, după caz. una 
sau două plAcule cu numărul de Înregistrare. 

Art.21. Este interzisă circulaţia pe drumurile publice din oraşul Vidcle a \'ehiculelor care nu 
au aplicată plăcuJalpIaculeie cu numărul de inregistrare ori au pli'iculele amplasate 
necorespunzător. 

Art.22, Este interzisa circulalia pe drumurile publice a vehiculclor radiale. 

s 



Anexa nr. 1 la Regulamentul privind înregistrarea.. eviden\a şi radierea vehiculelor 
care nu se supun înmatricull!.ri i, de pe raza Oraşului Vidcle 

1. MODEl.LL ŞI CARAC"t hRlSTlcn L CERTIFICA l" (;LUI DE NRCGISTRARE 

.. 
1 ... _ ..•. 

AdrU ••...•...•. .... 

, , 

LI dau de .. _ ...... _. . ... _ .. _ ......... _ .. _ ....... 

de ... , .. , 

ROMÂNIA 
Consiliul loeal , , .. , 

CERTIFICAT DE 
INREGISTRARE 

'IT . ...... 



II. MODELUL ŞI CARACTERISTICILE Pl;;'CUŢEI OF iNREGISTRARE 

TR 

VIDELE ' 

000 

LEGENDĂ: SCARA 1:2 

Caracteristicile plăculei de Înregistrare: 

- formA dreptunghiularn rotunjitA la eolluri cu dimensiunile de 300 mm x 150 mm; 

- fondul reflectoriz.ant de culoare. galbenll., iar literele şi cifrele in relief de culoare 
neagr!i: 

- numArul de înregistrare al vehicul ului se compune din: denumirea abrev iată a 
judeţului scrise cu litere cu caractere latine majuscule. numele localitAlii cu acelaşi 
tip de caractere, precum şi un numlr de ordine format din trei cifre arabe . 



-CAPITOI.UL VI 
SANCŢIUN I ŞI CONTRA\'ENTlI 

Art.23. Nerespeclarea prevederilor prezcntului Regulament consli lUie contravenlie ŞI se 
sancţionează după cum unncază: 
-cu amenda de la 100 la 200 lei pentru nedeclararca la organul emitenl a pierderii. furtului sau 
distrugerii cenificatului de inregistrare. in cel mult 48 de ore de la conSla1are; 
-cu amenda dc la 150 la 300 lei. pentru nesolicitllrca in tennen de 30 de zi le a eliberării unui nou 
cenifical de înregistrare, în cazul sc~mbării oricăror date la proprietar ori la vehicul. 

Art.24. Cu respectarea prevederilor art. 28 din O.G. nr. 2 din 200 1, actualizatA. 
contraveruenlii vor putea achita jumătate din minimul amcnzii prevă:lute in prezentul act 
nonnativ, pe loc !>fiU în tennen de cel mult 48 de ore de la data încheieri i procesului-verbal ori, 
după caz.. de la data comunicării acestuia. I 

An.2S. ConStatarea contraven\iilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către reprezentanlii 
Poliţiei Locale şi de către reprezentanţii Poli\iei Rutien::. 

An.26. Pentru aspectele neprecizate de prezentul regulament sunt aplicabile prevederile 
Hotararii Guvernului nr.139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei 
de Urgenta a Guvernului nr.19512002 privind circulatia pe drumurile publice, modificată şi 

completaLă şi a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de 
Urgenlă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. republicata. cu 
modificari le şi completarile ultcrioare. aplicarea sancţiunilor se facc de Polil ia Rutieră. 

CAPITOLUL VII 
DlSPOZIŢI r FL~ALE 

An.27. (1) Diretlia Resurse Umane Salarizare, In formatică , AutorizAri Taximetrie şi 

Comerţ, Probl~mele Romilor şi Parc Auto, prin Companimenlul Parc· Auto şi Auxiliari va primi 
şi soluţÎona sol icitărilc referitoare la înregistrarea şi radierea tuturor categoriilor de vehicule 
pentru eare nu există obligaţia inmatrieu lării; 

(2) Diretlia Economică Piaţă şi Administ rativ va unnări aplicarea regulilor de taxarc 
prevăzute de regulament. 
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