Regulament
privind înregistrarea mopedelor, masinilor si utilajelor
autopropulsate
sau tractate utilizate în lucrari de constructii, agricole, forestiere,
tractoarele care nu se supun înmatricularii
CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament stabileste:
1. Modalitatea de înregistrare a mopedelor, masinilor si utilajelor autopropulsate
sau tractate utilizate în lucrari de constructii, agricole, forestiere si tractoarele care
nu se supun înmatricularii ;
2. Conditiile pe care trebuie sa le respecte aceste tipuri de vehicule pentru a circula
pe raza comunei Vama .
Art.2. Mopedele, masinile si utilaje autopropulsate sau tractate utilizate înlucrari
de constructii, agricole, forestiere si tractoarele care nu se supun înmatricularii, se
înregistreaza la Primaria Vama de catre proprietarii sau detinatorii legali care au
domiciliul sau resedinta în comuna Vama,Judetul Satu Mare.
Art.3. Pentru înregistrarea vehiculelor prevazute la art.2, proprietarii sau
detinatorii legali cu domiciliul ori resedinta în comuna Vama, vor depune la sediul
Primariei Vama urmatoarele documente :
a) cerere din partea solicitantului;
b) codul unic de înregistrare al societatii sau actul de identitate, dupa caz (copie);
c) actul de dobândire, ori alt act doveditor care sa ateste proprietatea asupra
bunului supus înregistrarii si declaratie pe proprie raspundere data in fata notarului
;
d) fisa tehnica completata de solicitant pe propria raspundere actualizata la 6
luni;
e) dovada achitarii impozitului pe vehicul, sau a scutirii de impozit.
f) dovada platii asigurarii de raspundere civila pentru caz de pagube
produse tertilor prin accidente de circulatie;
g) orice act doveditor din care sa reiasa caracteristicile vehiculului;
h) dovada platii contravalorii certificatului de înregistrare si a placutei
cu numarul de înregistrare (copie).
Art.4. Proprietarul sau detinatorul legal al autovehiculului raspunde material si
penal de starea tehnica ale mijlocului înregistrat.

Art.5. Pentru autovehiculele prevazute la art.2 înregistrate la Primaria Vama se
emite si elibereaza certificatul de înregistrare si se atribuie o placuta standard,
care contine denumirea localitatii si numarul de ordine(Conform Anexei 1 la
Regulament) .
Art.6. Prevederile prezentei hotarâri se completeaza cu cele prevazute de
O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata, si ale
Regulamentului de aplicare a ordonantei.
Art.7. Radierea vehiculelor prevazute la art.2 se face la solicitarea proprietarului
sau detinatorului legal, printr-o cerere însotita de urmatoarele documente:
a) certificatul de înregistare;
b) placuta cu numar de înregistrare;
c) dovada achitarii la zi a impozitului pe vehicul sau a scutirii de la plata
impozitului.
Art.8. Contravaloarea certificatului de înregistrare pentru eliberare va fi de 10 lei
iar contravaloarea placutelor de înregistrare va fi : mopede 20 lei, carute 50 lei si
auto lente 70 lei . Valorile mentionate anterior se vor actualiza în functie de rata
inflatiei.
Art.9. Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare se fac venit la bugetul
Consiliului Local al comunei Vama.
CAPITOLUL II. RASPUNDERI
Art.10. Este interzisa punerea în circulatie pe drumurile publice de pe raza
comunei Vama a vehiculelor neînregistrate ori care nu au aplicat la vedere
numarul de înregistrare.
CAPITOLUL III. CONTRAVENTII, SANCTIUNI
Art.11. Constituie contraventie, în masura în care potrivit legii penale nu sunt
considerate infractiuni si se sanctioneaza ca atare, urmatoarele fapte:
a) Punerea în circulatie pe drumurile publice a unui vehicul neînregistrat;
b) Nerespectarea sau refuzul de a prezenta pentru control actele solicitate de catre
organele de control;
c) Circulatia pe drumurile publice a unui vehicul înregistrat, care nu are aplicat la
vedere numarul de înregistrare;
d) Circulatia pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roti sau pe
caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg
produse, substante ori materiale ce pot pune în pericol siguranta circulatiei.
e) Poluarea excesiva a mediului;
f) Circulatia pe timp de noapte fara a avea semnalizare corespunzatoare;
Art.12. Contraventiile prevazute în prezentul Regulament mentionate la

art.12 literele b),c),e),f) se sanctioneaza cu amenda de la 200 RON la 500
RON.
Art.14. (1). Contraventiile prevazute la art.12 lit. a – f, se sanctioneaza cu amenda
de la 500 RON la 1000 RON.
Art.15. În cazul în care, contravenientul achita în termen de 48 de ore de la luarea
la cunostinta a sanctiunii, la serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei Vama
jumatate din minimul amenzii, iar prin contraventie nu s-au cauzat pagube si nu
exista obiecte supuse confiscarii, orice urmarire înceteaza.
Art.16. Constatarea si sanctionarea contraventiilor la prezenta Hotarâre se face de
catre agentii de politie din cadrul Postului de Poliţie Vama.

Anexa 1 la Regulament
ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI VAMA
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