HOTĂRÂREA NR. 45 / 2020
privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența şi radierea
vehiculelor, care nu se supun înmatriculării, de pe raza Comunei Ulieș, județul Harghita

Consiliul local Ulieș:
În baza raportului de aprobare a Primarului Comunei Ulieș nr. 244/S/2020 prin care
sepropune aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și
radiereavehiculelor pe raza comunei Ulieș, județul Harghita, care nu se supun înmatriculării
Referat de specialitate nr. 248 /S/ 2020 al compartimentului de specialitate
Proiectul de hotărâre nr. 253/S/2020
Avizul favorabil al comisiei de specialitate cu nr. 257 /S/2020
În temeiul prevederilor:
 art. 14, alin.(1) din Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, republicată, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 49/2006, cu
modificările și completările ulterioare
 art. 22, lit. a) şi a art. 25, alin.(1) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1391/2006
pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2015,
 Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006 privind procedura
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru
probe a vehiculelor, completată și modificată prin Ordinul 168/2010,
 Ordinului nr. 1454 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul
certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare,
 Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, cu completările
ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) respectiv art. 196, alin. (1), lit.
a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.

HOTĂREȘTE

Art.1 Aprobă Regulamentul pentru înregistrarea, evidenta şi radierea vehiculelor care nu se
supun înmatriculării de pe raza Comunei Ulieș, județul Harghita, conform anexeicare face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează consilierul agricol şi
primarul comunei Ulieș.
Art.3 Hotărârea se comunică Prefectului judeţului Harghita, Primarului, Compartimentului de
Agricultură și Cadastru Direcției Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor,
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Harghita, Poliției Comunei Ulieș.
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