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H O T A R A R E A nr. 69  din 27.10.2022 
privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă și radiere 

a vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării, la nivelul comunei 
Calafindesti , judetul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Calafindesti, judetul Suceava;  
            Avand in vedere:  
- proiectul de hotarare initiat de domnul FRINCU Adrian inregistrat sub nr. 4883 din 18.08.2022 
- referatul de aprobare  prezentat de domnul Frincu Adrian , primarului  comunei Calafindesti  inregistrat 
cu  nr.4884 din 18.08.2022 ; 
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil înregistrat  cu  nr. 4908 din 18.08.2022; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate al consiliului local Calafindesti inregistrat sub nr. 5932 
din 11.10.2022 ; 
- avizul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor transmis cu nr. de 
inregistrare 4020397 din 22.09.2022 inregistrat cu nr. 5696 din 29.09.2022 ; 

Tinand cont de: 
- prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 195/12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- prevederile Secţiunii a-2-a, Cap. II din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1391/04.10.2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile Cap. V și VI din Ordinul M.A.I. nr. 1501/13.11.2006 privind procedura înmatriculării, 
înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile Ordinului M.A.I. nr. 1454/25.09.2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului 
de înmatriculare şi ale celui de înregistrare, cu modificările și completările ulterioare;  
- Anuntul nr. 4972/23.08.2022 prin care proiectul de hotarare a fost supus consultarii publice conform 
art. 7 din Legea nr. 52/2003;  

În temeiul l art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. b), al art. 196, alin. (1), lit. a) si al art. 197, 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind procedura de  înregistrare, evidenţă și radiere a 
vehiculelor, pentru care exista obligativitatea înregistrării la nivelul comunei Calafindesti, judetul 
Suceava, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 2 - Compartimentul Financiar-Contabil va aduce la indeplinire prezenta hotarare. 
  Art.3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile 
legii si se comunica prin grija secretarului general al comunei, persoanelor interesate, primarului 
comunei, Directiei Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, precum si Institutiei 
Prefectului judetului Suceava, in vederea verificarii legalitatii va fi afisata si publicata pe pagina web a 
comunei Calafindesti. 
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