
RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ

CoMt]NA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.65
Din 31 octombrie 2019

privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta gi radierea
vehiculelor pentru care existá obligativitatea inregistrárii, de pe raza administrativ-teritorialá a Comunei

Izvoru Crigului

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in qedinta de lucru
extraordinará din data de 31.10.2019

Avand in vedere:
- adresa nr. 12162 din07.10.2019 a Instituliei Prefectului - Judetul Clui
tn conformitate cu prevederile:
- O.U.G, 78 / 2000 privind omologarea, eliberarea cárlii de identitate gi certificarea

autenticitálii vehiculelor rutiere in vederea comercializárii, inmatriculárii sau inregistrárii
acestora in Románia

- Regulamentul UE nr. 167 l 2013, al Parlamentului European gi al Consiliului privind
omologarea gi supravegherea pielei pentru vehiculele agricole gi forestiere

- O.G. 8I l 2000 privind inspeclia tehnicá periodicá a vehiculelor inmatriculate sau
inregistrate in Románia

- Legea l32 l 2017 privind asigurarea obligatorie de ráspundere civilá auto pentru
prejudicii produse terlilor prin accidente de vehicule supuse inmatriculárii in Románia

- Directiva 2007 / 46/CE a Parlamentului European gi Consiliului - transpusá in
legislalia nalionalá prin ordinul ministrului transportului nr. 2II l 2003

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 174I din 28.10.2019 al compartimentului
de specialitate gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I,II, III din cadrul Consiliului
local ;

ln temeiul drepturilor conferite prin art. I2g OIJG nr.5] l2019 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Criqului adopta prezenta
HoTÁnÁnn:

Art. 1. Se aprobá regulamentul privind procedura pentru inregistrarea, evidenla gi

radierea vehiculelor pentru care existá obligativitatea inregistrárii, de pe íaza
administrativ-teritorialá a Comunei Izvotu CriEului, conform anexei care face parte integratá
din prezenta hotáráre.

Art. 2. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá
in termenul prevázut de lege cátre :

- InstitutiaPrefectulq!
- Primarul
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