
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 91 din 18 decembrie 2019 
pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor  

pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei 

Podoleni 

Având în vedere prevederile: 

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1391/2006 din  4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 5 şi art. 23 din Ordinul Ministrului administraţiei şi internelor nr. 1501/2006  

privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie 

provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- art. 129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.„c” şi alin. 14  din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Văzând adresa nr. 3983 din 14.10.2019, prin care s-a solicitat Avizul consultativ al Direcţiei 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Referatul de aprobare elaborat de Primarul 

comunei Podoleni, Raportul întocmit de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„c” şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanţa 

de urgenţă  a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta 

hotărâre.  

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-

teritorială a comunei Podoleni, prevăzut în anexa  care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art.2. (1) Se stabileşte tariful de înregistrare a vehiculelor la suma de 23 lei şi viza 

anuală a certificatului de înregistrare la 6 lei. 
(2) Sumele încasate din plata tarifelor prevăzute la alin. 1 se fac venit la bugetul local 

al comunei Podoleni. 



Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului 

local al comunei Podoleni nr. 56/2004 privind aprobarea reglementărilor referitoare la regimul de acces şi 

circulaţie, staţionare şi parcare pentru vehiculele care se înregistrează la Primăria comunei Podoleni. 

Art.4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Adrian-Nicolae Grasu SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 
 


