
 
 
 
 
 
  
             
                                       HOTĂRÂREA NR. 174 
                                             DIN 22.11.2018  
Privind  aprobarea Regulamentului privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor  
      care nu se supun înmatriculării în Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pecica                                     
 
Consiliul local al Orașului Pecica, întrunit în ședința sa ordinară din data de 22.11.2018. 
  
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive prezentată de domnul primar, Antal Petru, 
-Raportul domnului Mărginean Valer, șef  Serviciul Poliția locală Pecica,  
-Prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 
195/2002-privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile art. 23, alin. (3) din OMAI. nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 
cu modificările și completările ulterioare,  
-Avizul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nr.4664091  din 
08.10.2018, 
-Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și 
completările ulterioare, 
-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(6) pct.19 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica 
- Votul „pentru” a 13 consilieri și 2 abțineri  din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
 - In temeiul art. 45  pct.  I din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale,  republicată, 
 
                                                         HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se  
supun înmatriculării în Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pecica, conform anexei ce face  
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Pecica nr. 153 din 19.11.2010  
privind  aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza 
localității Pecica, care nu se supun înmatriculării. 
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Mărginean 
Valer, șef Serviciul Polița Locală Pecica şi se comunică cu: 
               -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
                Compartiment Juridic. 
               -Serviciul impozite și taxe și executare silită U.A.T.Pecica, 
               -Poliția locală a orașului Pecica-domnul Mărginean Valer. 
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