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REGULAMENT 
privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării  

în Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pecica 
 
  

CAP. I. Principii generale 
 
Art. 1 Prezentul regulament stabilesc procedurile de înregistrare, ținerea evidenței și, respectiv, radierea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării, așa cum sunt acestea prezentate în anexa nr. 1, în Unitatea 
Administrativ Teritorială (U.A.T.) Oraș Pecica, având în componență orașul Pecica și satele aparținătoare 
Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi. 
Art. 2 În sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: 
           - drum public - orice cale de comunicație terestra, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru 
traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt 
semnalizate la intrare cu inscripții vizibile; 
 -înregistrare - operațiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile 
publice. Înregistrarea se dovedește cu certificatul de înregistrare și plăcuțele de înregistrare. 
 -moped - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, 
dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o 
capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui 
putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, 
neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum 
este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi 
eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - 
RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- tractor agricol sau forestier - orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin 
două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a 
împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori 
forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe 
drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. 
Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite 
maşini autopropulsate;  
 - vehicul – sistemul mecanic, care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, 
utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi / sau bunuri ori pentru efectuarea  de lucrări/prestarea de 
servicii. 
           - deținător mandatat - persoană fizică sau juridică care folosește un vehicul în baza unui contract de 
leasing sau contract de închiriere; 
           - remorcă - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor agricol sau 
forestier;  
 
Art. 3 (1) Pentru a circula pe drumurile publice din U.A.T. Pecica, vehiculele pentru care nu există obligația 
înmatriculării, trebuie să fie înregistrate în condițiile prezentului Regulament, să fie în bună stare de funcționare 
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și să îndeplinească condițiile tehnice minime stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fișa tehnică a 
vehiculului, completată de solicitant pe proprie răspundere. 
           (2) Pentru a fi înregistrate, vehiculele, cu excepția celor cu tracțiune animală, trebuie să fie omologate în 
condițiile legii. Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului. 
 (3) Pentru a fi înregistrate și menținute în circulație, vehiculele, cu excepția mașinilor autopropulsate cu 
o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile și a vehiculelor cu 
tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, efectuată în stații autorizate, conform legislației în 
vigoare. 
Art. 4 Deținătorii cu orice titlu de vehicule din categoria celor enumerate în anexa nr. 1 la Regulament, 
persoane fizice și juridice cu domiciliul /reședința/sediul sau puncte de lucru active mai mult de  6 luni în orașul 
Pecica sau în satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi, sunt obligate să solicite  înregistrarea la 
Serviciul Poliție Locală din cadrul Primăriei Pecica, înainte de a le pune în circulație și, după caz, să solicite 
radierea lor din evidență, potrivit prezentului regulament.  
Art. 5 Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze pe acestea plăcuța sau plăcuțele cu numărul 
de înregistrare.  

CAP. II. Vehicule 
Secțiunea 1 
Înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării 
Art. 6 Pe raza U.A.T. Pecica, autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care 
nu se supun înmatriculării este Primăria Orașului Pecica, prin Serviciul Poliție Locală. 
Art. 7 Persoana fizică sau juridică deținătoare de vehicule înregistrate în alte localități, este obligată să le 
înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului, reședinței sau sediului proprietarului sau 
mandatarului acestuia în orașul Pecica sau în satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi.  
Art. 8 Înregistrarea vehiculelor, cu excepția celor cu tracțiune animală, se face pe baza următoarelor 
documente: 
       (a) cererea solicitantului, model prezentat în anexa nr. 2 a prezentului Regulament; 
       (b) actul de proprietate al vehiculului, în limba română (factură, contract de vânzare-cumpărare, act de 
donație) sau declarația pe proprie răspundere din care rezultă că solicitantul este proprietarul vehiculului (după 
caz); 
       (c) actul de identitate sau certificatul unic de înregistrare fiscală (CUI) eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului; 
       (d) dovada plății taxei pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării; 
       (e) cartea de identitate a vehiculului (după caz); 
       (f) dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz); 
       (g) dovada asigurării obligatorii pentru răspundere civilă, după caz; 
       (h) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (după caz); 
       (i) fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe propria răspundere; 
       (j) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță/ordin de plată); 
       (k) dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare. 
       (l) (1) fişa de înregistrare a vehiculului, model prezentat în anexa nr. 8 a prezentului Regulament, semnată 
de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale.  
            (2) în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de 
autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înregistrare cu 
datele acestuia.            
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             (3) în cazul înscrierii în certificatul de înregistrare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de 
înmatriculare completată cu datele acesteia; 
 
Art. 9 (1) Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, model conform cu 
prevederile Ordinului MAI nr 1454/2006 privind forma, dimensiunile și conținutul certificatului de înregistrare, 
și prezentat în anexa nr. 3 din prezentul Regulament.  
           (2) Certificatul de înregistrare se înmânează personal solicitantului sau mandatarului acestuia. 
Art. 10 La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare și una sau două plăcuțe cu numărul de 
înregistrare, după caz – model prezentat în anexa nr. 4. 
Art. 11 Plăcuțele cu numărul de înregistrare vor avea fondul reflectorizant, de culoare galbenă, iar literele și 
cifrele, de culoare neagră. 
Art. 12 Numărul de înregistrare al vehiculelor în UAT Pecica, județul Arad se compune din denumirea 
localității (PECICA) și denumirea abreviată a județului (AR), scrise cu litere și caractere latine, majuscule, 
precum și dintr-un număr de ordine format din cifre arabe. 
Art. 13 În circulația pe drumurile publice plăcuțele cu numărul de înregistrare se amplasează, fără a obtura 
vizibilitatea sistemului de iluminare și semnalizare:  

- la partea din spate a mopedului;  
- la partea stângă și la partea din spate a vehiculelor cu tracțiune animală;  
- la partea din față și din spate a tuturor celorlalte vehicule; 

Art. 14 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de 
înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite Poliției Locale Pecica eliberarea unui nou certificat de 
înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificările. 
Art. 15 Se interzice conducerea și punerea în circulație pe drumurile publice din U.A.T. Pecica a vehiculelor 
neînregistrate ori care nu poartă plăcuța sau plăcuțele cu numărul de înregistrare. 
Art. 16 Primăria oraşului Pecica, precum și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Pecica, sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule. 
Art. 17 (1) Deținătorii vehiculelor înregistrate înainte de anul 2010, având plăcuțe cu numele de înregistrare cu 
scris albastru, pe fond alb, au obligația să solicite preschimbarea vechilor certificate de înregistrare și a 
plăcuțelor cu numerele de înregistrare, în termen de 90 de zile de la data prezentei Hotărâri.  
             (2) Documentele necesare pentru preschimbare sunt cele necesare înregistrării vehiculelor din categoria 
din care face parte cel pentru care se solicită preschimbarea. 
            (3) Preschimbarea certificatelor și a plăcuțelor cu numerele de înregistrare vechi este scutită de taxe, în 
primele 30 de zile de la data prezentei hotărâri, solicitanții fiind obligați să achite doar costul plăcuțelor noi, 
pentru care nu se predau, la schimb, vechile plăcuțe. 
Art. 18 După împlinirea termenului de 90 de zile de la data prezentei hotărâri, vehiculele înregistrate înainte de 
anul 2010, având plăcuțe cu numele de înregistrare cu scris albastru, pe fond alb, pentru care nu s-a solicitat 
preschimbarea, se radiază. 
 
Secțiunea 2 
Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală 
Art. 19 Înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală se face pe baza următoarelor documente: 
       (a) cererea solicitantului, model prezentat în anexa nr. 2 la prezentul Regulament; 
       (b) actul de identitate; 
       (c) act de proprietate sau declarație pe propria răspundere că solicitantul este proprietarul vehiculului pentru 
care solicită înregistrarea; 
       (d) dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare; 
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       (e) dovada plății contravalorii plăcuțelor cu numărul de înregistrare;  
       (f) dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii; 
       (g) dovada plății taxei pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 
       (h) (1) fişa de înregistrare a vehiculului, model prezentat în anexa nr. 8 a prezentului Regulament, semnată 
de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale.  
            (2) în cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de 
autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înregistrare cu 
datele acestuia.            
             (3) în cazul înscrierii în certificatul de înregistrare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de 
înmatriculare completată cu datele acesteia; 
 

CAP. III. Radierea din circulație a vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

Art. 20 Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1 se face de către Primăria Orașului Pecica, prin Serviciul Poliție 
Locală, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în următoarele cazuri: 
       (a) proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada 
depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii; 
       (b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului; 
       (c) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii; 
       (d) la schimbarea domiciliului, reședinței sau a sediului proprietarului, pe raza de competență a altei 
autorități decât cea care a efectuat înregistrarea; 
       (e) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 
       (f) în cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării solicitării la 
Poliția Locală Pecica, depusă de proprietarul utilizator sau mandatarul acestuia, având atașată dovada depunerii 
plângerii depuse la organul de cercetare penală privind furtul;                                                            
       (g) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii instanței 
de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înregistrarea; 
Art. 21 Este interzisă conducerea și punerea în circulație pe drumurile publice din U.A.T. Pecica a vehiculelor 
radiate din evidență. 
Art. 22 Prin Dispoziție a Primarului Orașului Pecica se radiază din oficiu vehiculele abandonate ori fără stăpân, 
inclusiv vehiculele cu tracțiune animală, în condițiile legii, precum și vehiculele care au aparținut persoanelor 
fizice decedate sau persoanelor juridice desființate, după împlinirea termenului de 1 an de la deces, respecitv, 
desființare. 
Art. 23 Radierea se face prin înscrierea mențiunii corespunzătoare în Registrul de evidență a vehiculelor 
înregistrate, paralel cu retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de 
înregistrare, după caz, și se comunică, de Poliția Locală, în termen de 30 zile, Serviciului Impozite, Taxe și 
Executări Silite din cadrul Primăriei Pecica, potrivit legii. 
Art. 24 Radierea vehiculelor înregistrate în U.A.T. Pecica se face pe baza următoarelor documente: 
       (a) cererea solicitantului, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament; 
       (b) actul de identitate, pentru persoane fizice sau certificatul unic de înregistrare fiscală (CUI) eliberat de 
Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoane juridice, în original și în copie; 
       (c) actul de proprietate al vehiculului în original și în copie; 
       (d) certificatul de înregistrare, în original, și plăcuța sau plăcuțele cu numărul de înregistrare; 
       (e) certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale. 
 

                        CAP. IV. Obligațiile deținătorilor de vehicule 
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Art. 25 Proprietarul de vehicul, persoană fizică sau persoană juridică cu domiciliul, sediul sau reședința în 
U.A.T. Pecica, este obligat: 
       a) să declare Poliției Locale Pecica pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel 
mult 48 de ore de la constatare; 
       b) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare dacă, după obținerea 
duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 

Art. 26 (1) în circulația pe drumurile publice, mopedul trebuie echipat cu: 
– instalație de frânare eficace; 
– sistem de avertizare sonoră; 
– instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de protecție a 
mediului; 
– lumină de culoare albă în față, respectiv lumină și dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roșie în 
spate; 
– lumini de culoare galbenă pentru semnalizare schimbării direcție de mers, în față și în spate; 
– plăcuță cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea 
sistemului de iluminare și semnalizare. 
          (2) se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive 
ori accesorii de avertizare decât cele omologate. 
Art. 27 În circulația pe drumurile publice, vehiculul cu tracțiune animală trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: 
– să aibă montate două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă în față, iar în spate două 
dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roșie, omologate, montate cât mai aproape de marginile 
exterioare ale vehiculului; 
– să aibă montată plăcuțele cu numărul de înregistrare care se vor amplasa în partea stângă și în partea din spate 
a vehiculului; 
– atunci când plouă torențial, ninge abundent sau este ceață densă ori în alte condiții meteorologice care reduc 
vizibilitatea, precum și pe timpul nopții, vehiculul cu tracțiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea 
laterală stânga, cu cel puțin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roților; 
– mijloacele de semnalizare precum și dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau galbenă trebuie 
menținute curate și intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată de elementele constructive ale vehiculului sau 
de încărcătura transportată; 
– conducătorul vehiculului cu tracțiune animală trebuie să aplice pe harnașamentul animalului trăgător 
materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu ușurință de către ceilalți participanți la trafic. 
Art. 28 Tractoarele și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări trebuie să fie dotate, prin construcție, 
cu instalații de iluminare, semnalizare luminoasă și avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condițiilor 
tehnice stabilite de autoritatea competentă; 

 

                              CAP. V.  Evidența vehiculelor înregistrate în U.A.T. Pecica 

Art. 29 (1) Evidența vehiculelor înregistrate/radiate în U.A.T. Oraș Pecica, județul Arad, se face pe baza unui 
registru special, deschis în acest scop, denumit „Registru de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate”. 
            (2) Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate constituie un document oficial în care se înscriu: 

- date privind proprietarul/utilizatorul vehiculului;  
- date privind vehiculul; 
- numărul de înregistrare atribuit vehiculului;  
- date privind radierea din circulație a vehiculului;  
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- semnătura proprietarul/utilizatorul vehiculului. 
Art. 30 Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate/radiate este păstrat și condus de personalul autorizat din 
cadrul Poliției Locale Pecica. 
 
 
                               CAP. VI. Sancțiuni și contravenții 
Art. 31 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament constituie contravenție și se sancționează după cum 
urmează: 
         (a) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 25 - cu amendă de la cu amendă de la 200 de lei, la 500 lei, 
pentru persoanele fizice și de la 500 de lei, la 1000 de lei pentru persoanele juridice; 
          (b) montarea plăcuței cu numărul de înregistrare, în partea din spate a mopedului, în așa fel încât este 
obturată vizibilitatea sistemului de iluminare sau semnalizare - cu amendă de la 200 la 500 lei; 
          (c) nerespectarea condițiilor impuse prin prevederile art. 27, de către utilizatorii de vehicule cu tracțiune 
animală - cu amendă de la 200 la 500 lei;  
           d) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 4, de către deținătorii de vehicule - cu amendă de la 1000 
de lei, la 1500 lei, pentru persoanele fizice și de la 1500 de lei, la 2000 de lei pentru persoanele juridice;  
           e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 14 și art. 23, cu amendă de la 2000 de lei, la 2500 de lei; 
            
Art. 32 (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către agenții constatatori ai Poliției 
Locale Pecica și ai Poliției Orașului Pecica. 
           (2) Contravenienții vor putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ, 
pe loc  sau în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare și sancționare 
a contravențiilor. 
 

                           CAP. VII. Dispoziții finale și tranzitorii 
Art. 33 (1) Aplicarea prevederilor prezentului Regulament va fi asigurată, conform legii, de Primăria Orașului 
Pecica, prin Serviciul Poliție Locală, care va primi și soluționa solicitările referitoare la înregistrarea tuturor 
categoriilor de vehicule pentru care nu există obligația înmatriculării; 
              (2) Certificatele de înregistrare și plăcuțele cu numerele de înregistrare vor fi achiziționate prin grija 
Primăriei Orașului Pecica și vor fi predate Serviciului Poliție Locală care va ține evidența acestora; 
Art. 34 Contravaloarea certificatului de înregistrare și a plăcuței cu numărul de înregistrare se recuperează de la 
persoanele fizice sau juridice care solicită înregistrarea vehiculelor. 
Art. 35 Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operațiune s-a făcut cu încălcarea 
normelor legale sau prin mijloace frauduloase. 
Art. 36 Pentru aspectele neprecizate de prezentul Regulament sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului 
nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
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ANEXA  NR. 1 LA REGULAMENT 

 Vehiculele care se supun procedurii înregistrării sunt următoarele: 
  a) mopedele; 
  b) tractoarele agricole sau forestiere; 
  c) remorcile destinate a fi tractate de un tractor agricol sau forestier; 
                          d) utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere; 
  e) maşinile autopropulsate pentru lucrări, cu roţi, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, având 
cel puţin două axe şi o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h şi maşinile pentru lucrări altele decât cele 
autopropulsate: 
   1. autocositoare; 
   2. autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
   3. autogreder sau autogreper; 
   4. buldozer pe pneuri; 
   5. compactor autopropulsat; 
   6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri; 
   7. excavator cu rotor pentru săpat şanţuri; 
   8. excavator pe pneuri; 
   9. buldoexcavator; 
   10. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
   11. freză rutieră; 
   12. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
   13. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
   14. macara cu graifer; 
   15. macara mobilă pe pneuri; 
   16. macara turn autopropulsată; 
   17. maşină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele: 
    - lucrări terasamente; 
    - construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
    - decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; 
    - finisarea drumurilor; 
    - forat; 
    - turnarea asfaltului; 
    - înlăturarea zăpezii; 
    - maşină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp; 
   18. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
   19. tractor pe pneuri; 
   20. troliu autopropulsat; 
   21. utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
   22. maşină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
   23. maşină pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
   24. maşină pentru marcarea drumurilor; 
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   25. maşină pentru tăiat şi compactat deşeuri; 
  f) vehicule urbane pe şine destinate circulaţiei pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele; 
  g) vehicule cu tracţiune animală. 
  h) orice alte autovehicule destinate circulaţiei pe drumurile publice care nu se supun înmatriculării. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  NR. 2 LA REGULAMENT 

CERERE pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

 
Subsemnatul ______________________________, domiciliat în ____________________, str. ___________, nr. ______, bl. 
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_______, ap. ___, posesor al C.I./B.I. seria ____, nr. _____________ eliberat de către ________ _______________ la data de 
_____________ CNP ______________________, reprezentant al S.C. ________ ___________________________, cu sediul 
în _______________________, str. ________________________, nr. ____, bl. _____, ap. _____, județul 
__________C.F./C.U.I. _______________ telefon _________________, 
solicit înregistrarea unui vehicul cu următoarele date de identificare: 

1. Titular certificat de înregistrare ___________________________________________________________ 
2. Adresa de domiciliu/sediu _______________________________________________________________ 
3. Data înregistrării ______________________________________________________________________ 
4. Numărul de identificare al vehiculului (seria șasiului) _________________________________________ 
5. Marca ________ 6. Tipul __________ 7. Număr locuri _____ 8. Cilindreea motorului(cmc) __________ 
9. Masa totală maxim autorizată __________ 10. Culoarea ___________ 11. Anul fabricației ___________ 
12. Seria cărții de identitate ________________________________ 

Vehiculul va fi condus și de către _________________________________, domiciliat în __________________, str. 
_______, nr. ______, bl. _______, ap. ___, posesor al C.I./B.I. seria ____, nr. _____________ eliberat de _____________ la 
data de _____________ CNP ______________________, în calitate de ________________ 

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: 

– actul de identitate sau copie după certificatul de înregistrare la Registrul comerțului; 
– actul de proprietate al vehiculului; 
– cartea de identitate a vehiculului sau atestatul tehnic (dacă vehiculul nu necesită omologare); 
– dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz); 
– asigurarea obligatorie pentru răspundere civilă; 
– dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (după caz); 
– dovada radierii din circulație în cazul unei înregistrări anterioare; 
– dovada achitării: 

1. taxei de înregistrare a vehiculului; 
2. taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare; 
3. taxei pentru eliberarea plăcuțelor: 
4. dovada achitării impozitului pe vehicul sau scutirii de impozit. 

Am luat la cunoștință de faptul că falsul în declarații constituie infracțiune și se pedepsește în conformitate cu prevederile 
Codului Penal, și declar următoarele: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

 
Data ________________________,                                   Semnătura _________________________________, 
L.S. 

 

 

ANEXA NR. 3  

Model certificat de înregistrare 
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România 
PRIMĂRIA ORAȘULUI PECICA 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
Seria __________________ 
Nr. de înregistrare: _________ 
Titular 
Nume: ______________________________ 
Prenume: ___________________________ 
Data:                                         semnătura de primire 
_____________                __________________ 
 

România 
PRIMĂRIA ORAȘULUI PECICA 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
                                  seria 
Nr. de înregistrare: _________ 
Titular 
     Nume: _____________________________ 
     Prenume: ___________________________ 
     CNP: ______________________________ 
     Adresa: ____________________________ 
 
Mandatar 
     Nume: _____________________________ 
     Prenume: ___________________________ 
     CNP: ______________________________ 
     Adresa: ____________________________ 
 
Vehiculul 
      Categoria: __________________________ 
     Marca: _____________________________ 
     Tipul: ______________________________ 
     Culoarea: ___________________________ 
 
Seria 
     Motor: _____________________________ 
     Șasiu: ______________________________ 
 
Observații 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Data eliberării                  Organ emitent 
_____________            _________________ 
 

România 
PRIMĂRIA ORAȘULUI PECICA 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
Seria __________________ 
Nr. de înregistrare: _________ 
Titular 
Nume: ______________________________ 
Prenume: ___________________________ 
Data:                                         semnătura de primire 
_____________                _________________ 
 

România 
PRIMĂRIA ORAȘULUI PECICA 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 
                                  seria 
Nr. de înregistrare: _________ 
Titular 
     Nume: _____________________________ 
     Prenume: ___________________________ 
     CNP: ______________________________ 
     Adresa: ____________________________ 
 
Mandatar 
     Nume: _____________________________ 
     Prenume: ___________________________ 
     CNP: ______________________________ 
     Adresa: ____________________________ 
 
Vehiculul 
      Categoria: __________________________ 
     Marca: _____________________________ 
     Tipul: ______________________________ 
     Culoarea: ___________________________ 
 
Seria 
     Motor: _____________________________ 
     Șasiu: ______________________________ 
 
Observații 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
Data eliberării                  Organ emitent 
_____________            _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  NR. 4 LA REGULAMENT 

Model plăcuță de înregistrare 
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            AR 

           1234 

        PECICA 
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ANEXA  NR. 5 LA REGULAMENT 

 

CERERE 

pentru înregistrarea vehiculelor cu tracțiune animală 

 

Subsemnatul ________________________________________________________________________,  

domiciliat în _______________________, str. ___________________________________, nr. ______,  

bl. _______, ap. ___, reprezentant al S.C.________________________________________________, 

cu sediul în _______________________, str. ____________, nr. ______, bl. _______, ap. _______,  

telefon _________________, solicit înregistrarea unui vehicul cu tracțiune animală ,  

Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: 

– actul de identitate sau copia certificatului de înregistrare la Registrul comerțului; 
– actul de proprietate al vehiculului (se depune dacă există un document sub forma unui înscris 

comercial sau autentificat) 
– dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (după caz); 
– dovada radierii din circulație în cazul unei înregistrări anterioare; 
– dovada achitării: 

1. taxei de înregistrare a vehiculului; 
2. taxei pentru eliberarea certificatului de înregistrare; 
3. taxei pentru eliberarea plăcuțelor  

Cunoscând dispozițiile Codului Penal privitor la falsul în declarații, afirm pe propria răspundere că : 

 -sunt proprietarul vehiculului pentru care solicit înregistrarea; 

  -starea tehnică a vehiculului corespunde circulației pe drumurile publice. 

  -asigur parcarea/gararea  vehiculului în afara drumurilor publice/într-un spațiu adecvat  

 

 
Data, Semnătura, 
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ANEXA  NR. 6 LA REGULAMENT 

Model 

CERERE pentru radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării 

Subsemnatul __________________________________, domiciliat în __________________, str. ___________, nr. 
______, bl. _______, ap. ___, reprezentant al S.C. ___________________________,cu sediul în __________ 
_____________, str. ___________________, nr. ______, bl. _______, ap. ____, telefon __________________, 

solicit radierea vehiculului cu numărul de înregistrare _____________ din ___________ . 

MOTIVUL RADIERII (conform art. 21 din Regulament): 

         (a) La cerere când se dorește retragerea din circulație a vehiculului; 
         (b) Dezmembrarea sau casarea vehiculului; 
         (c) Trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane,  
Înstrăinat către__________________________________ domiciliat/sediul în_________________________ 

str.___________________nr.______, bl.______, ap.____, județul____________. 

         (d) Schimbarea domiciliul/sediul în altă localitate ______________________ str. _________________ 
nr.______, bl.______, ap.____, județul ___________. 
         (e) Scoatere definitivă din România 
         (f) Furtul vehiculului 
         (g) Instituirea unui sechestru asigurator.  
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente: 

- în funcţie de motivul radierii, după caz: 
           (a) dovada depozitării vehiculului într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, în cazul în care se doreşte 
retragerea din circulaţie; 
           (b) dovada predării la o firmă autorizată dezmenbrării sau casării vehiculului; 
           (c) contract de vânzare cumpărare - dovada înstrăinării; 
           (d) certificatul de înregistrare la Registrul comerţului sau actul de identitate al solicitantului, după caz; 
           (e) document care atestă scoaterea din România a vehiculului; 
           (f) dovada de la poliţie – în cazul furtului; 
           (g) procesul verbal de aplicare a  unui sechestru asigurator.  
 

Depun plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare, în original. 

Precizez că am luat la cunoştinţă faptul că, falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate 
prevederilor Codului Penal. 

Data,                                                                                      Semnătura,                       L.S. 
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ANEXA  NR. 7 LA REGULAMENT 

Model Certificat de radiere 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pecica  

Primar       

Serviciul Poliție Locală                       Semnătura şi ştampila 

Nr. ________ din ____________ 

 

                                             CERTIFICAT DE RADIERE 

Vehiculul categoria ________________, marca __________________, număr de identificare 
___________________________, înregistrat cu numărul ______________, deţinut de către 
_________________________________________________, cu domiciliul/sediul în _________,  

str. ______________ , nr. _______, bloc _____, ap.______, județ _________________ 

a fost radiat din evidenţele noastre. 

 

 

 M
ot

iv
ul

 r
ad

ie
ri

i 

o La cerere; 
o Dezmembrarea sau casarea vehiculului; 
o Trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane,  

Înstrăinat către__________________________________  

domiciliat/sediul în______________________________  

str.___________________nr.______, bl.______, ap.____, 

judeţul____________. 

o Schimbarea domiciliul/sediul în altă localitate ______________________ 
      str.___________________nr.______, bl.______, ap.____, 

o Scoatere definitivă din România 
o Furtul vehiculului 
o Instituirea unui sechestru asigurator. 
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ANEXA  NR. 8 LA REGULAMENT 
Model 

FIȘA DE ÎNREGISTRARE A VEHICULULUI 
Serie sistem C.I. Numărul de  

înregistrare 
 Serie imprimat C.I. 

(A
)  

  D
A

T
E

  C
U

M
PA

R
A

T
O

R
 2. Deținătorul :  Organul financiar                                                                (B) 

 
Nr.proces verbal ……………………….. 
Data ………………………….. 
Vehiculul al cărui deținător este menționat la punctul (A) și 
având caracteristicile tehnice de la punctul (F) a fost luat în 
evidență: 
 
DEFINITIV 
TEMPORAR până la data de ………………… 
Semnatura și stampila 

3. Părinții : tata 
                     mama 

 

4. Născut : la data de  
 în localitatea 

   
 

5. Nr. de înmatriculare  
la Registrul Comertului 

 

6. Adresa :  
 

7. Profesia de bază 
locul de muncă 

 
 

8. Telefoane : ac. s.  
Numele și semnatura 
lucrătorului care a efectuat operațiunea 

Data efectuării 
operațiunii : 

( C
 ) 

   
   

   
O

B
SE

R
V

A
T

II
 

- SEMNĂTURA/STAMPILA CUMPĂRĂTOR :  Serie, număr și emitent asigurare obligatorie 
  
Serie și nr. act de identitate  
 - CNP/ cod fiscal/cod Sirues :   - cod/numar/emitent/data emiterii doc.vamal :  

 
 - nr.chit.contrav. certificat înmatr.   - tip act proprietate :  

- tip vehicul (I,J,R,S,T,U) : 
- nr.chit.taxa înmatr  

- semnătura operator APPS 
  - număr proprietari :   

- chit. contrav. plăci :  
 data valabilității ITP/  
  stația  ITP  

Mențiuni :- 

SEMNĂTURA/STAMPILA VÂNZĂTOR: 
 

 

(D
)  

FO
ST

U
L

 D
E

T
IN

A
T

O
R

 10. Numărul anterior  
de înmatr.al vehiculului 

 Organul financiar                                    (E) 
 
Nr.proces verbal ……………………….. 
Data ………………………….. 
Vehiculul al cărui detinator este menționat la punctul 11 și 
având caracteristicile tehnice de la punctul (F) poate fi 
înstrăinat. 
Semnătura și  
Stampila 
 
 

11. Deținătorul : 
 

 
 

12. Data nașterii  
13. Nr. De înmatriculare 
    la Registrul Comerțului 
14. Adresa : 
 
 

Numele și semnătura 
lucrătorului care a efectuat radierea 

Data radierii : 

DATE DESPRE VEHICUL F 
15 Categoria   16 .Caroseria   
17 Marca:   18 Tipul/varianta   
19 Nr.de omologare:    anul fabricației  
20 Numărul de identificare :    
21 Serie motor   Cilindree  Sursa de energie:  
22 Culoarea :    
23 Data primei înmatr.   Nr. de înmatriculare   
24 Nr.cărții de identitate a vehiculului :    

ATENTIE : Toate rubricile din chenarul ingrosat se completează de către solicitanți; Caseta A – datele cumpărătorului; Caseta B –viza fiscală pt. 
cumpărător; Caseta C – semnături/stampile cumpărător și vânzător și alte date completate de cumpărător; Caseta D – datele vânzătorului; Caseta E – 
viza fiscală pentru vânzător; Caseta F – datele actuale ale vehiculului. 
 


