
HOTĂRÂRE 
 
privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării  
 

 Avand in vedere expunerea de motive nr. 3322/13.03.2007 formulata de dl. George 
Maracineanu, Primarul orasului Breaza prin care se propune aprobarea Regulamentului de înregistrarea 
şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării; 

Ţinând cont de: 
- Raportul nr.3333/13.03.2007  intocmit de dna Sichim Elena, Sef Serviciu Financiar-Contabil; 
- Raportul nr. 3327/13.03.2007 intocmit de dl. Diacon Constantin, seful Parcului auto; 
- Avizul nr. 4072/26.03.2007 al secretarului orasului Breaza; 
 In conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 25 din H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; ale art. 11 alin. 1, 
art. 12 alin.1, art. 14 alin. 1 din Legea nr. 49/2006, pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2006, modificată şi 
completată prin Legea nr. 6/2007; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9)  şi 115 alin. (1) lit. “b”  coroborat cu art. 45 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata; 
 

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:  
 

Art. 1 Înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate 
în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi 
vehiculele cu tracţiune animală, aparţinând persoanelor fizice şi juridice cu domiciliul sau sediul în 
orasul Breaza, revine Primăriei orasului Breaza. 

Art. 2 (1) Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor pentru 
care nu există obligaţia înmatriculării prezentat în anexa care face parte integranta din prezenta  hotarâre. 

           (2) Înregistrarea şi ţinerea evidenţei se va face conform regulamentului prezentat în anexa 
nr. 1 la prezenta hotarâre. 

Art. 3 Începând cu data prezentei hotarari, înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor, maşinilor 
şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se 
supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, se efectuează de Primăria orasului 
Breaza, prin Atelierul Parcului Auto conform regulamentului anexa la prezenta hotarare. 

Art. 4 Odată cu înregistrarea vehiculelor prevăzute la art. 1 se emite certificatul de înregistrare şi 
se atribuie un număr de înregistrare compus din denumirea orasului Breaza, denumirea abreviata a 
judetului şi un număr de ordine, conform prevederilor din regulament. 

Art. 5 (1)Se interzice circulaţia în orasul Breaza a vehiculelor neînregistrate ori care nu poartă 
număr de înregistrare. 

 (2) Se interzice circulatia in orasul Breaza a vehiculelor cu tractiune animala in zona 
centrala a orasului marcata de str. Ocinii si strazile Erou Dr. Col. Popovici, Bld. Eroilor, Str. Vasile 
Alecsandri, Gen. Ion Manolescu, Natiunii.  

Art. 6 Taxele aferente operaţiunii de înregistrare se vor achita la casieria Primariei orasului 
Breaza. 

Art. 7 Sumele încasate din taxă şi din înregistrarea vehiculelor se fac venit la bugetul local, şi 
vor fi utilizate pentru reabilitarea reţelei stradale.  

Art.8. La data adoptarii prezentei se abroga HCL nr. 21/2006 precum si alte dispozitii contrare 
existente in hotarari al consiliului local. 

Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţează: Primarul orasului, dl. 
Diaconu Constantin, seful Parcului auto, Serviciul Financiar-Contabil, Poliţia orasului Breaza, 
comunicarea prezentei hotărâri se va face prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală. 
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