
  

                                       

                                 
                           

 

privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea 
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza unității administrativ- 

teritorială a comunei Horodniceni, județul Suceava  

 

Având în vedere prevederile: 

 

a) art. 23 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor cu modificările 

și completările ulterioare;  

b) OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

c) art. 22 lit. a), art. 25  alin. (1) din H.G. nr. 1391/2006 privind aprobarea regulamentului 

de aplicare a OUG nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

               d) Ordinul MAI nr. 1454/2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de 

înmatriculare şi ale celui de înregistrare, cu modificările și completările ulterioare;  

 

     luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 7 din 13.01.2021 iniţiat de primarul comunei 

Horodniceni, însoţit de : 

a) referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Horodniceni nr. 671/15.02.2021   ; 

b) raportul compartimentului de resort nr.  672/15.02.2021;  

c) avizul comisiei de specialitate  nr. 2 pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor din cadrul Consiliului local 

Horodniceni 

d) Avizul consultativ al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 3990462;  

 

        în temeiul prevederilor art. 139 și art. 196 alin.(1)  lit.b)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 

 

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

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza unității administrativ- teritorială a 

comunei Horodniceni, județul Suceava, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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   Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează biroul buget-finanţe, 

contabilitate, impozite şi taxe locale. 

 

    Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin 

afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, 

în format electronic, la pagina de internet,  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 
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    Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Horodniceni în ședința ordinară 
din data de 31.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu un număr de: 13 voturi ,,pentru,,; 0 voturi ,,împotrivă,,; 0 ,,abțineri,, din 
numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
 

Președinte de ședință,  
Consilier local,  

 ……………….…………………… 
V i c t o r  M I H A I  

 
Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general al comunei 
Horodniceni 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN   

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/

