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H O T Ă R Â R E A  NR. 10/2007* 
privind  aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor 

din municipiul Brad pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 
  
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad 
prin care se propune aprobarea Regulamentului de înregistrare a vehiculelor din 
municipiul Brad pentru care nu există obligativitatea înmatriculării. 
 În conformitate cu prevederile art. 14 din O.U. G. nr. 195/2002 privind 
circulaŃia pe drumurile publice, republicată, ale H. G. R. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a O. U. G. nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile 
publice şi ale Ordinului Ministrului AdministraŃiei Publice Locale nr. 1454/2006 
privind forma, dimensiunile şi conŃinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de 
înregistrare.  

În temeiul prevederilor  art. 38 alin. 9 şi art. 46 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  
   

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de înregistrare a vehiculelor din municipiul 
Brad  pentru care nu există  obligativitatea înmatriculării conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2   - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad, 

 - Serviciului buget, finanŃe, contabilitate, taxe, impozite locale 
 
 

 
BRAD, 31.01.2007    

            
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                   Contrasemnează                                   
        LAZĂR FELICIAN       SECRETAR             
                            
                                 Epure  Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,, pentru”                



                
     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 10/2007 
 
 

R E G U L A M E N T U L 
de înregistrare a vehiculelor  din municipiul Brad pentru care  

nu există  obligativitatea înmatriculării 
 

 
  Prezentul Regulament se aplică vehiculelor proprietatea contribuabililor persoane 
fizice şi juridice care  îşi au domiciliul respectiv sediul  în municipiul Brad   pentru care nu există 
obligativitatea de înmatriculare potrivit O. U. G. nr. 195/2002, republicată.  
  În categoria vehiculelor care urmează a fi înregistrate la Primăria municipiului Brad 
sunt cuprinse următoarele: mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de 
construcŃii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării,  precum  şi vehiculele cu 
tracŃiune animală.  

Înregistrarea vehiculelor se face   pe baza următoarelor documente:  
a) cererea solicitantului   
b) actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice sau certificatul de 

înregistrare  la Registrul ComerŃului al solicitantului în cazul persoanelor 
juridice, în original şi în copie 

c)  dovada proprietăŃii vehiculului, (factură, chitanŃă, declaraŃie) 
d) dovada efectuării inspecŃiei tehnice potrivit legii 
e) dovada de  plată a taxei pentru vehicule lente ( după caz) 
f) dovada de plată a taxei de înregistrare 
g) dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare 
h) dovada de plată a contravalorii plăcuŃei cu numărul de înregistrare 
i) cartea de identitate a vehiculului ( după caz) 
 Certificatul de înregistrare şi plăcuŃele cu numărul de înregistrare se eliberează 

personal solicitantului sau împuternicitului acestuia. 
Taxa de înregistrare este de 25 lei. 
Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 30 lei. 
Contravaloarea plăcuŃei cu numărul de înregistrarea este de 25 lei 
Vehiculele aparŃinând Primăriei municipiului Brad sunt scutite de la plata taxei de 

înregistrare. 
Taxa de înregistrare precum şi contravaloarea plăcuŃei cu numărul de înregistrare a 

certificatului de înregistrare vor fi actualizate anual prin grija Biroului taxe, impozite în funcŃie de 
rata inflaŃiei comunicată de Statistica JudeŃeană. 

Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare şi din cea a contravalorii plăcuŃelor 
cu numărul de înregistrare şi a certificatelor de înregistrare fac venit la bugetul municipiului Brad. 

Radierea vehiculelor înregistrate se face la solicitare pe baza următoarelor :  
a) cererea solicitantului 
b) actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice sau certificatul de 

înregistrare  la Registrul ComerŃului al solicitantului în cazul persoanelor 
juridice, în original şi în copie 

c) certificatul de înregistrare în original  
d) documentele care atestă faptul că a intervenit una din situaŃiile: 

- vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităŃi specializate în 
vederea dezmembrării 
- scoaterii definitive din România a vehiculului 
- declarării furtului vehiculului 
- trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane 

  e) dovada achitării la zi a creanŃelor bugetare 
La radiere proprietarul vehiculului va preda  plăcuŃele cu numărul de înregistrare.  



    -  2   -  
 
În termen de 30 de zile de la data vânzării vehiculului fostul proprietar are obligaŃia 

de a radia vehiculul iar noul proprietar are obligaŃia de a-şi înregistra vehiculul respectiv. 
Forma, dimensiunile şi conŃinutul certificatului de înregistrare 
 
a) Formă dreptunghiulară 

Suportul este din hârtie cu elemente grafice anticopiere . 
b) Dimensiunea documentului nu trebuie să depăşească formatul A 5( 210 x 149 

mm) 
c) ConŃinutul 

1. România 
2. certificat de înregistrare 
3. autoritate emitentă ( Primăria municipiului Brad) 
4. titularul certificatului de înregistrare, împreună cu adresa de 

domiciliu/sediu  
5. numărul de înregistrare 
6. data înregistrării 
7. numărul de identificare al vehiculului ( după caz) 
8. categoria, marca şi tipul vehiculului   
9. seria şi numărul documentului 
10. masele vehiculului ( după caz) 
11. numărul de locuri ( după caz) 
12. cilindreea motorului ( după caz) 
13. culoarea ( după caz) 
14. seria cărŃii de identitate ( după caz) 
15. anul de fabricaŃie ( după caz) 
Anexă ( inspecŃia tehnică potrivit legii) 

Caracteristicile numărului de înregistrare, modul de înscriere a acestuia pe vehicul şi 
caracteristicile  plăcuŃei cu numărul de înregistrare se fac în felul următor: 

Numărul de înregistrare se compune din denumirea localităŃii şi denumirea abreviată 
a judeŃului scrise cu litere cu caractere latine, majuscule precum şi dintr-un număr de ordine format 
din cifre arabe. 

PlăcuŃele  de înregistrare conform standardelor în vigoare  vor fi fixate în partea din 
faŃă şi din spate a autovehiculului, iar la mopede şi la remorcă numai la partea din spate. 

Pentru vehiculele cu tracŃiune animală trebuie să fie dotate în faŃă cu două dispozitive 
fluorescent reflectorizante de culoare albă, iar în spate cu două dispozitive fluorescent 
reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale 
vehiculului. 

PlăcuŃele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură 
permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stângă şi una la partea din spate a vehiculului. 

PlăcuŃele vor avea un singur număr de înregistrare care trebuie să aibă fondul 
reflectorizant de culoare galbenă iar literele şi cifrele în relief de culoare neagră.  

AchiziŃionarea plăcuŃelor de înregistrare se face de către Primăria municipiului Brad 
CirculaŃia vehiculelor cu tracŃiune animală  se interzice pe drumurile naŃionale 

conform Codului Rutier în vigoare       
   Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în O. U. G. 
195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice republicată şi H. G. R. 1391/2006 pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a O. U. G. nr. 195/2002. 
    
                     PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ  
                              Lazăr Felician                                                                      SECRETAR                
                                                                                                                       EPURE AGNES 
 


