
Consiliul local orasenesc Seini 
 

H O T A R A R E A  nr. 70 /2013 

 

    privind aprobarea Regulamentului referitor la circulatia pe drumurile publice din orasul 

Seini, a autovehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii si se inregistreaza la 

Consiliul local, precum si a vehiculelor cu tractiune animala; 

 

    Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta extraordinara la data de 30.12.2013; 

    Avind in vedere: - expunerea de motive prezentata prin care se propune aprobarea 

Regulamentului pentru circulatia pe drumurile publice din orasul Seini, a autovehiculelor 

pentru care nu exista obligatia inmatricularii si se inregistreaza la Consiliul local precum si a 

vehiculelor cu tractiune animala ; 

- Regulamentul prezentat ; 

- Proiectul de hotarare;  

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului; 

     In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ; 

     In conformitate cu prevederile art. 23, al. 1, 2 si 3 din Ordinul nr. 1501/2006 privind 

procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarii autorizatiei de circulatie 

provizorie sau pentru probe a vehiculelor cu modificarile si completarile ulterioare, HG 

1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind 

circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

     In baza art. 36, al. 1, al. 2, lit. d, al. 6, lit. a, art. 45, al. 1 si art. 115, al. 1, lit b din 

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare : 

H O T A R A S T E 

 

    Art.1. Se aproba Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice din orasul Seini 

a autovehiculelor (mopedelor, tractoarelor, masinilor si utilajelor autopropulsate pentru 

lucrari sau interventii, a remorcilor, masinilor agricole forestiere) pentru care nu exista 

obligatia inmatricularii si se inregistreaza la Consiliul local, si a vehiculelor cu tractiune 

animala, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 

d-na Fericean Ioana, referent in cadrul Ap. de specialitate al primarului si dl. Patovan Vasile, 

seful SCUP Seini.  

        Art.3. Hotararea Consiliului local Seini nr. 7/ 2006 privind aprobarea Regulamentului 

pentru circulatia pe drumurile publice din orasul Seini a autovehiculelor pentru care nu exista 

obligatia inmatricularii si a vehiculelor cu tractiune animala, se abroga.  

        Art.4. Prezenta se comunica: 

-    Institutiei Prefectului  Judetul Maramures. 

- D-nei Fericean Ioana. 

- D-lui Patovan Vasile. 

- Serviciului economic din cadrul Ap. de specialitate al primarului orasului Seini. 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 30.12.2013 

  Presedinte de sedinta,             Contrasemneaza 

               Secretar, 

               Bud Ioan 

 


