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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 22
din 29 februarie 2012

privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc, care nu se supun înmatriculării
 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 februarie 2012;           
                                               

Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2624 din 26.02.2012;
- Raportul Compartimentului transport auto din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2625 din

26.02.2012;
- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2626 din

26.02.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Adresa Compartimentului Rutier din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 2544/13.02.2012;
- Art. 1 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78 din 24 august 2000, privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România, cu modificările şi completările
ulterioare;

- Art. 11 alin. (1) şi alin. (10), art. 12, art. 14 alin. (1) şi art. 17 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 23 alin. (1) şi alin. (2)  din Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării,
radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36  alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit. a) pct.19 , art. 45 şi  art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc,
care nu se supun înmatriculării, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 45 din 24
aprilie 2003, cu privire la înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării.

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
 

Ţăran Ion
 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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