
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr. 51 din 19 11 2012  
 

pentru aprobarea procedurii de înregistrare şi de radiere a vehiculelor la 
nivelul comunei Dudeştii Noi  

 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) din din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, 
aprobată prin Legea nr. 49/2006, ale art. 22 lit. a) şi ale art. 25 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului  nr. 195/2002  privind  circulaţia  
pe  drumurile  publice,  modificată  prin Hotărârea Guvernului  nr. 56 din 24 
ianuarie 2007, precum şi cu prevederile Ordinul ministrului Administraţiei şi 
Internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi 
eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 

 
analizând prevederile Regulamentului privind stabilirea domeniilor de 

activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 37/ 22 octombrie 2012, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Dudeştii Noi, în 

calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3582 din 12 nov 2012, calitate 
acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 3583 din 12 nov 2012; 

c) raportul Comisiei de specialitate ECOF a Consiliului local, 
 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a), pct. 14 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
   

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor de pe raza comunei Dudeştii Noi care nu se supun 
înmatriculării, conform Anexei. 

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.- 
 



Art. 2. – (1) Se instituie taxa specială pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor de pe raza comunei Dudeştii Noi care nu se supun 
înmatriculării. 

(2) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc 
pentru finanțarea următoarelor costuri: 

a) de căutare în arhivă; 
b) de verificare a conformităţii solicitării cu actele normative incidente; 
c) de confecţionare a plăcuţelor de înregistrare; 
d) de realizare a documentelor. 
(3) Cuantumul începând cu anul 2013 a taxei speciale descrisă la alin. (1) 

este de 59 de lei. 
(4) La art. 2 din Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate şi 

condiţiile în care se pot institui taxele speciale aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 37/ 22 octombrie 2012 se introduce punctul j) cu următorul conţinut: „j) 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Dudeştii Noi 
care nu se supun înmatriculării”. - 

 
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Dudeştii Noi şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.pcdn.ro.- 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 
 …………………………….………………………… 

 
G h e o r g h e  C H I R V Ă S I T U  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 
NICOLAE GEHL 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/


 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 

Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen 
de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii 

lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 



 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local   
nr. 51 din 19 noiembrie 2012 

 
 

REGULAMENT 
pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza 

comunei Dudeştii Noi care nu se supun înmatriculării 
 
 
CAP.1 PRINCIPII GENERALE 
 
Art. 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.- 

 
Art. 2.- În sensul prezentului Regulament, expresiile şi termenii de mai jos 

au următorul înţeles: 
a) moped - vehicul cu două, trei sau patru roţi, a cărei 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 cărei putere 
nominală este de cel mult 4 kw. 

b) 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.- 

 
Art. 3.- Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Dudeştii Noi, 

vehiculele pentru care nu există obligaţia înmatriculării, trebuie să fie  în bună  
stare de funcţionare şi să îndeplinească  condiţiile tehnice minime stabilite în  
cartea tehnică  de exploatare sau în fişa tehnică  a vehiculului  completată de 
solicitant pe propria răspundere.- 

 
Art. 4.- Deţinătorii de vehicule menţionate la  art. 1, persoane fizice şi 

juridice cu  domiciliul  sau  sediul  în  comuna Dudeştii Noi,  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 au obligaţia să monteze pe 

acestea, după caz, una sau două plăcuţe cu numărul de înregistrare.- 



 
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 comunei Dudeştii Noi, care nu se supun înmatriculării 
este primarul comunei Dudeştii noi, prin aparatul său de specialitate.- 

 
Art. 7.- Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte 

localităţi şi are sau îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa în comuna Dudeştii Noi 
este obligată să le înregistreze în termen de 30 zile de la data stabilirii 
domiciliului ori reşedinţei proprietarului sau mandatarului acestuia  în comuna 
Dudeştii Noi.- 

 
Art. 8.- Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 
a)  cererea  solicitantului, model  prezentat  în  Anexa  nr. 2  din  prezentul 

Regulament; 
b) actul de proprietate asupra vehiculului; 
c) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul 

Comerţului; 
d)  dovada plăţii taxei de înmatriculare pentru autovehicule eliberată de 

către serviciul  impozite şi taxe locale  din  cadrul Primăriei comunei Dudeştii 
Noi; 

e) cartea de identitate a vehiculului (după caz); 
f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice (după  caz); 
g) dovada asigurării obligatorie pentru răspundere civilă (după caz); 
h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în 

condiţiile legii (după  caz); 
i) fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere; 
j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înregistrare (chitanţa, ordin de 

plată); 
k) dovada plăţii contravalorii plăcuţei sau plăcuţelor cu numărul 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 sau mandatarului acestuia.- 

 
Art. 10.- La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare şi 

după caz, una su două plăcuţe cu numărul de înregistrare.- 
 
Art. 11.- a)  Plăcuţele cu numărul de  înregistrare,  trebuie  să  aibă  fondul 

reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele în relief, de culoare neagră; 
b) numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea 

localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere 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 zile de la data la care a survenit această  modificare.- 



 
Art. 13.- (1) 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  în 
avizul de traseu. 

(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au următoarele obligaţii: 
a) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele 

care pleacă în cursă; 
b) să  instaleze la intrările şi ieşirile din garaje şi depouri indicatoare de 

prevenire privind condiţiile de circulaţie a acestora pe drumurile publice.- 
 
Secţiunea 2. Înregistrarea vehiculelor cu tracţiune animală  
 
Art. 14.- Înregistrarea vehiculului  se face pe baza următoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, model prezentat în Anexa nr.  2 din Regulament; 
b) actul de identitate; 
c) dovada  asigurării parcării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în 

condiţiile legii (după  caz); 
d) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul 

vehiculului  pentru care solicită înregistrarea; 
e) dovada plăţii contravalorii  certificatului de înregistrare; 
f) dovada  plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înregistrare.- 
 
CAP.III  RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR CARE NU SE 

SUPUN ÎNMATRICULĂRII 
 
Art. 15.- Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Primăria 

comunei Dudeştii Noi prin serviciul de taxe şi impozite locale, la cererea 
proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri: 

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreşte retragerea din circulaţie a 
vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut  în 
condiţiile legii; 

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării 
vehiculului; 

c) la trecerea vehiculului  în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii; 
d) la schimbarea domiciliului, a reşedinţei sau a sediului proprietarului, pe 

raza de competenţă a altei autorităţi decât cea care a efectuat înregistrarea; 
e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 
f) în cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 30 zile de la 

data înregistrării plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la 
solicitatrea proprietarului; 

g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se 
radiază în baza hotărârii instanţei de judecată, conform legii de către autoritatea 
care a efectuat  înregistrarea; 

h) este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din 
evidenţă.- 

 
Art. 16.- Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân, în 

condiţiile prevăzute de lege, precum şi vehiculul care a  aparţinut  unei  persoane  
juridice desfiinţate şi pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijlocelor  
mecanice  de transport e o perioadă  mai mare de 1 an.- 

 
Art. 17.- Radierea se comunică  în termen de 30 zile deţinătorului de către 

serviciul de impozite şi taxe locale, potrivit legii.- 



 
Art. 18.- Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face pe baza  

următoarelor documente: 
a) cererea solicitantului, conform Anexei nr. 2 la Regulament; 
b) actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau 

certificatul  de  înmatriculare  al  solicitantului,  în  cazul   persoanelor  juridice,  în 
original şi în copie; 

c) actul de proprietate al vehiculului  în original şi în copie; 
d) certificatul de înregistrare, în original.- 
 
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.- (1) Proprietarul de vehicul, persoană fizică şi persoană juridică cu 

domiciliul, sediul  sau reşedinţa în comuna Dudeştii Noi, este obligat: 
a) să declare autorităţii 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  obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 
d) vehiculele  pentru efectuarea de servicii  sau  lucrări, tratoarele 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 circulaţia 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; 
- lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent-

reflectorizant de culoare roşie în spate; 
- lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de 

mers, în faţă şi spate; 
- plăcuţa cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate  a 

mopedului fără a optura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare. 
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, cu două dispozitive fluorescent – reflectorizante de culoare roşie, 
omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului; 

- două plăcuţe cu numărul de înregistrare care se amplasează în locuri 
unde se asigură permanent  vizibilitatea acestora şi anume, una pe partea stîngă 
şi una în partea din spate a vehiculului; 

- atunci cînd plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă  ori în  
alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi în timpul nopţii, 
vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală 
stânga, cu cel puţin o lumină de culoare albă  sau  galbenă, situată 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 opturată de elemente constructive ale vehiculului sau de încărcătura 
transportată; 



- conducătorul vehiculului cu tractiune animală, trebuie să aplice pe 
harnaşamentul  animalului  trăgător materiale reflectorizante pentru ca acesta să 
fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic. 

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau 
intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele 
omologate.- 

 
Art. 21.- Circulaţia în comuna Dudeştii Noi a vehiculelor  pentru care nu 

există obligativitatea înmatriculării se va face în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament.- 

 
CAP.V SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 
 
Art. 22.- Neresepectarea prevederilor prezentului Regulament constituie 

contravenţie şi se sancţionează după  cum urmează: 
a) cu amendă de 200 lei 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 amendă de 300 lei, pentru nesolicitarea în termen de 30 zile a 
eliberării unui  nou  certificat de înregistrare, în cazul  schimbării oricăror date  la 
proprietar ori vehicul.- 

 
Art. 23.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de 

către angajaţii din  cadrul Primăriei comunei Dudeştii Noi împuterniciţi de către 
primar, reprezentanţi ai Poliţiei locale şi ai Poliţiei rutiere.- 

 
CAP. VI DISPOZIŢII FINALE  ŞI TRANZITORII 
 
Art. 24.- Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această 

operaţiune, s-a făcut cu încălcarea normelor legale sau prin mijloace 
frauduloase.- 

 
Art. 25.- Primăria  comunei Dudeştii Noi  va asigura rezolvarea cu celeritate 

şi cu titlu  gratuit a solicitărilor din  partea organelor abilitate prin lege cu privire la 
identitatea  deţinătorilor  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  
libera circulaţie a acestor date.- 

 
Art. 26.- Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt   

aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 
56/2007 şi a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002  privind circulaţia  pe drumurile 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea 
sancţiunilor  se face de Poliţia rutieră.- 

 



 
Anexa nr. 1 

 

Vehiculele care fac obiectul procedurii înregistrării 
 

Vehiculele care se supun  procedurii înregistrării, sunt următoarele: 
a) mopedele; 
b) tractoarele, cu excepţia celor care îndeplinesc  condiţiile legale pentru a fi 

înmatriculate la autoritatea competentă; 
c) utilajele  tractate  interschimbabile agricole sau forestiere; 
d) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstrează 

caracteristicile de bază ale unui tractor, având  cel puţin două axe şi o viteză 
maximă constructivă mai  mare sau egală cu 6 km/h  şi maşinile  pentru lucrări, 
altele decât cele  autopropulsate: 

1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
3. autogreder sau autogreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsant; 
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri; 
7. excavator cu rotor pentru săpat  şanţuri; 
8. excavator pe pneuri; 
9. buldoexcavator; 
10.freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
11.freză rutieră; 
12.încărcător cu o cupă pe pneuri; 
13.instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
14.macara cu greifer; 
15.macara mobilă pe pneuri; 
16.macara turn autopropulsată; 
17. maşină  autoproplsată pentru oricare dintre următoarele: 
- lucrări terasamente; 
- construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
- decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; 
- finisarea drumurilor; 
- forat; 
- turnarea asfaltului; 
- înlăturarea zăpezii; 
- maşină  folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp; 
18.şasiu autoproplsat cu ferăstrău pentru tăiat  lemne; 
19.tractor pe pneuri; 
20.troliu autopropulsat; 
21.utilaj  multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
22.maşină  pentru pompieri pentru derularea furtunurilor cu apă; 
23.maşină  pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
24. maşină  pentru marcarea drumurilor; 
25.maşină  pentru tăiat  şi compactat deşeuri; 
f) vehiculele cu tracţiune animală; 
g) orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care nu 

se supun înmatriculării. 
 



Anexa nr. 2 
 

C E R E R E 
PENTRU  ÎNREGISTRAREA (RADIEREA) VEHICULELOR  PENTRU 

CARE  NU  EXISTĂ  OBLIGAŢIA  ÎNMATRICULĂRII 
 
Subsemnatul ____________________________________________, 

domiciliat în _______________________, str. _________________________, 

nr. _____bl.______, ap._____, telefon ___________, posesor al C.I. (B.I.) 

seria______ nr.____________, eliberat de___________________________ la 

data de __________________, CNP_____________________________ 

reprezentant al S.C.______________________________________________, 

cu sediul în _____________________, str.____________________________, 

nr.____, bl._____, ap.____C.U.Î.______________, telefon_________________, 

solicit ÎNREGISTRAREA / RADIEREA vehiculelor enumerate în lista anexată. 

Anexez, în copie, următoarele documente1: 
1) actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice, sau 

certificatul de înregistrare la registrul comerţului în cazul persoanelor juridice; 
2) actul de proprietate a vehiculului în (poate fi factură, act vânzare – 

cumpărare sau declaraţia pe proprie răspundere de dobândire); 
3) cartea de identitate a vehiculului, având folia de secretizare aplicată de 

RAR; 
4) dovada de plată a taxei de înregistrare; 
5) dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare; 
6) dovada declarării vehiculului la Serviciul Taxe şi Impozite Locale. 
7) numai în cazul radierii: Certificatul de înregistrare în original şi plăcuţele 

de înregistrare. 
 
Listă cu vehiculele pentru care se solicită înregistrarea (radierea): 
 

Nr. 
crt. 

 

Tipul de vehicul 
(marca-categoria) 

 

Serie şasiu 
(nr. înregistrare) 

 

Serie şi număr 
act proprietate 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
DATA_____________                                           SEMNĂTURA 

                                                 
1
 Documentele vor fi prezentate  într-un dosar pentru încopciere. 

Notă: La prezentarea documentelor de mai sus, se vor aduce  şi documentele originale, 
care vor fi restituite imediat proprietarului, după confruntarea cu copiile. 
 



Anexa nr. 3 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATUL   DE   Î N REGISTRARE 
(c on ţ i nut ) 
 

 

FAŢĂ: 

- numărul de înregistrare al vehiculului 

- data înregistrării 

- elemente de identificare (serii caroserie, 

şasiu, motor) 

- categoria 

- marca şi tip 

- masa totală 

- putere motor 

- viteza maximă 

- culoarea 

- an fabricaţie 

- viteza maximă 

- număr certificat 

 

VERSO: 

-  proprietar 

-  adresa proprietar, adresa garaj 

 

 
 



Model Certificat de Înregistrare 

-Faţa- 

 

 

-Verso- 
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Anexa nr. 4 

 

M ODELUL CERTIFICATULUI DE RADIERE A VEHICULELOR  PENTRU 
CARE NU EXISTĂ OBLIGAŢIA  ÎNMATRICULĂRII 

 

 

 

R O M Â N I A 
J U D EŢU L T I M I Ş  

COMUNA DUDEŞTII NOI 
Administrarea Fiscală şi Controlul Comercial 

 
 

N r . _______/ _______________ 

 

 

 

I n s p e c t o r  f i s c a l ,  

 

 
C E R T I F I C A T  D E    R A D I E R E 

 

 

Vehiculul  marca ________________ , tipul  ___________________, număr de identificare                                         

_________________,   serie motor __________________,   cilindree _____cm3,  înregistrat  

cu numărul _________________,   deţinut  de  către ______________________________,                                                             

domiciliat (sediul) în comuna Dudeştii Noi, str. _______________________,                                                                     

nr. ____ , bl. ____, sc. ____, ap. ____, judeţul Timiş, a fost radiat din evidenţele noastre. 

 

 
 

□ Înstrăinat către                                                          , domiciliat (sediul) în                                  , 

str.                                                     , nr.         , bl.       _, sc.         , ap.         , judeţul ___________             

□ Scos din circulaţie prin _______________________________________________________                              

□ Dezmembrat                                    □ Exportat                                                  □ Furat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Anexa nr. 5 

 

PLACA   DE   ÎNRE GISTRARE 
(c on ţ i nut ) 

 

a) Rândul superior – înscrisul DUDEŞTII NOI 

b) Rândul inferior: - cifra 1 sau 8 care indică tipul de vehicul definit de Registrul 

Auto Român după scopul de utilizare, conform Ordinului ministrului Lucrărilor 

Publice, Transportului şi Locuinţei nr.211/2003, astfel: 

1 – mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele  

autopropulsate  utilizate  în  lucrări  de  construcţii,  agricole, forestiere şi 

troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Registrul Auto Român; 

8 – tramvaie; 
 
-    stema comunei Dudeştii Noi 

-   grup de cifre (de la 100 la 9999) care indică numărul de ordine din registrul de 

evidenţă. 
 

Caracterele literelor şi cifrelor sunt cele stabilite prin standarde pentru plăcile 

de înmatriculare. Vehiculele de la grupa 1 vor avea montate două plăci de 

înregistrare, care se fixează în loc vizibil la partea din faţă şi spate, cu excepţia 

mopedelor, la care se admite o singură placă de înregistrare de dimensiuni mai 

reduse, montată în partea din spate. 
 
Înscrisul va fi de culoare neagră pe fond galben reflectorizant. 
 
Tramvaiele vor avea numărul de înregistrare înscris pe partea faţă, spate şi 
lateral cu vopsea neagră pe fond galben. 

 


