ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI VLADIMIRESCU
Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro

HOTĂRÂREA Nr.146
din 30.11.2010
privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de
pe raza comunei Vladimirescu , care nu se supun inmatricularii

Consiliul Local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad
Avand in vedere prevederile Ordinului MAI nr.1501/13.11.2006, privind procedura
înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru
probe a vehiculelor;
-in conformitate cu Expunerea de motive nr. 7090 / 26/08/2010 privind stabilirea unor
masuri pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii;
- in conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1) din Sectiunea a-2-a, a Legii nr. 49/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a 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,
modificata prin Hotararea Guvernului nr. 56 din 24 ianuarie 2007;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
- în conformitate cu prevederile art. 36 si a art. 45, alin. (6) din Legii nr.215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- votul exprimat în şedinţa din 30.11.2010 de Consiliu local al comunei Vladimirescu
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată:

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor
de pe raza comunei Vladimirescu , care nu se supun inmatricularii, conform anexei nr. 1, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Executarea hotaririi va fi asigurata conform legii, de catre Primarul comunei
Vladimirescu, prin serviciu Impozite si Taxe si Politia Rutiera a comunei Vladimirescu.
Prezenta hotărâre se va comunica cu :
- primarul comunei Vladimirescu
- Serviciul financiar – contabil al Primăriei comunei Vladimirescu,
- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad.
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