
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA BĂTRÂNA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 H O T Ă R Â R E A   nr. 1/2020 

privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 

comunei Bătrâna,județul Hunedoara 
 

       Analizând referatul de aprobare a primarului comunei Bătrâna  nr.93/22.10.2019  
privind necesitatea aprobarii Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Bătrâna,județul Hunedoara . 

      Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.31/22.10.2019 cu privire la necesitatea 
aprobarii Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Bătrâna,județul 
Hunedoara,initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu 

      Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.95/06.11.2019 emis de compartimentul 
financiar contabil-juridic precum si avizul favorabil cu nr.125/28.01.2020 al comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului Local Batrana. 

      Tinand cont de adresa cu nr.9887/07.10.2019 a Institutiei Prefectului judetul 
Hunedoara referitoare la informarea Ministerului Afacerilor Interne –Directia Regim Permise de 
Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor,cu privire la obtinerea avizului consultativ al 
D.R.P.C.I.V. si adoptarii proiectelor de hotararii pentru reglementarea procedurii de inregistrare 
si radiere a vehiculelor la nivelul unitatilor administrativ –teritoruiale. 

Avand in vedere avizul favorabil al Directiei Regim Permise de Conducere si 
Inmatriculare a  Vehiculelor, obtinut in acest sens, nr.3908369/28.11.2019; 

În conformitate cu prevederile art.1 alin (1) si (2) din OG 78/2000 privind 
omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în 
vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România precum si 
prevederile  art. 14, alin. (1) din   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Tinand cont de art. 22, lit. a) si a art.25, alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice,  cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul  art. 23 din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

Tinand cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica; 

In conformitate cu   prevederi art. 129, alin. (2), lit.”d”, alin. (7) lit. „s”  si ale art. 
196, alin. (1) lit a  din  OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

; 
HOTARASTE  

 



    Art. 1 Aproba  Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Bătrâna,județul Hunedoara , conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul proiect 
de hotarare. 

 
Art. 2 Executarea hotarârii va fi asigurata conform legii, de catre Primarul comunei 

Batrana, prin compartimentul impozite si taxe   din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 

 
Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,  

Primarului comunei Batrana,compartimentului impozite si taxe si se aduce la cunostiinta publica 
prin afisare la sediul primariei comunei Batrana   

 
Batrana la 28 ianuarie 2020  

 
 

         Preşedinte de  şedinţă                                                                             Contrasemnează 
             Ruginescu Costica                                                                               Secretar general 
 
 
 
 
 
 
      Nr. consilieri locali  in functie : 9 din care nr.consilieri locali prezenti:8 
      Hotarare adoptata in data de 28 ianuarie 2020  prin sistemul de vot deschis cu majoritate 
absoluta cu 8 voturi pentru,niciunul impotriva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


