
R O M Â N I A 

JUDEȚUL MARAMUREȘ 
O R A Ș U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, nr. 16, cod 435400 
E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 61 / 2019 

 

privind aprobarea Regulamentului referitor la procedurile pentru 

înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există 

obligativitatea înregistrării pe raza orașului Seini 

 

 Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 23.10.2019 

 

 Având în vedere :  

- Adresa nr.9363/2019 a Instituției prefectului Județul Maramureș cu privire la necesitatea 

obținerii avizului consultativ de la Direcția Regim Permise și Înmatricularea Vehiculelor 

în vederea înregistrării și radierii vehiculelor la nivelul U.A.T. 

- Adresa comună a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

Ministerul Afacerilor Interne nr.686847 și 119596/DPFBL – 51662/3.10.2019 privind 

obligativitatea obținerii ,,Avizului consultativ᾽᾽ de la Direcția Regim Permise în vederea 

reglementării procedurii de înregistrare și radiere a vehiculelor la nivelul U.A.T. 

- Raportul Serviciului Comunitar de Utilități Publice Seini. 

- Proiectul de hotărâre ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului general al orașului Seini ; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

           În conformitate cu prevederile art.1, al.1 și 2 din OUG.78/2000 privind omologarea, 

eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România cu modificările și 

completările ulterioare, Regulamentului U.E. nr.167/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului U.E privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule agricole și 

forestiere , OG.81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 

înregistrate în România cu modificările și completările ulterioare, HG 1391/2006 privind 

aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice cu modificările ulterioare, Ordinul 1454/2006 privind forma, dimensiunile și 

conținutul certificatului de înmatriculare și a celui de înregistrare, OUG.195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.d, al.7, lit.g, h  și n și art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 

privind Codul administrativ.   

 

 

 

 

 



  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidența și 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza teritorială a 

orașului Seini, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2  – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Șeful Serviciului Comunitar de Utilități Publice. 

Art. 3  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Serviciului Comunitar de Utilități Publice Seini; 

- Serviciului Poliție locală Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului Seini; 

- Se publică pe Site. 

 

     Seini la 23.10.2019       

                                                                                                                                                                            

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

               Tamași Attila                                                                            Secretar, 

                                                                                                                 Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


