ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;

HOTĂRÂREA Nr. 46/2017
privind aprobarea Regulamentului local de inregistrare a mopedelor si a
vehiculelor lente care circula pe drumurile publice si pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii, la nivelul comunei Rafaila, jud. Vaslui
având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei,
rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate precum şi raportul compartimentului de resort;
în conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice, republicata, modificata si completata prin OG nr. 21/2014;
în temeiul art. 36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „ b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Regulamentullocal de inregistrare a mopedelor si vehiculelor lente care circula
pe drumurile publice si pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, la nivelul comunei Rafaila,
jud. Vaslui, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de compartimentului Buget,
contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila.
Rafaila, 31 august 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

p. Voicu Victorita
Adoptata in sedinta ordinara din data de 31 august 2017.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

Romania
Judetul Vaslui
Consiliul local al com. Rafaila

Anexa
la H.C.L. nr. 46/31.08.2017

REGULAMENT
local de inregistrare a mopedelor, a vehiculelor lente, mopedelor, utilajelor agricole
si a vehiculelor cu tractiune animala, care circula pe drumurile publice
din comuna Rafaila, judetul Vaslui
CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE
Art. 1. Prin prezentul Regulament se reglementeaza procedura de inregistrare, evidenta si radierea
vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii, ai caror proprietari au domiciliul, resedinta
sau sediul in comuna Rafaila.
Art. 2. In sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele
intelesuri:
1. Inmatriculare/inregistrare – operatiune administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate
cicula pe drumurile publice. Dovada atestarii inmatricularii/inregistrarii este certificatul de
inmatriculare/ inregistrare si numarul de inmatriculare/inregistrare atribuit.
2. Inmatriculare/inregistrare permanenta – operatiunea de inmatriculare/inregistrare prin care
se atribuie un certificat de inmatriculare/inregistrare si un numar de inmatriculare/inregistrare
pentru o perioada nedeterminata.
3. Moped – autovehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie este mai
mare de 25 km/h, dar nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna,
cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cmc sau cu un alt
motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala continua maxima nu
depaseste 4 kw, iar masa proprie a vehiculului nu depaseste 350 kg, neincluzand masa
bateriilor in cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul usor, astfel cum
este definit la pct. 6, partea A din anexa nr. 1 la sectiunea 4 din Reglementarile privind
omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea
de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2 aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circula pe roti sau pe senile,
avand cel putin doua axe, a carui principala functie consta in puterea sa de tractiune, conceput
in special pentru a trage, a impinge, a transporta ori a actiona anumite echipamente, utilaje, sau
remorci utilizate in exploatarea agricola ori forestiera si a carui utilizare pentru transportul pe
drum al persoanelor sau al marfurilor nu este decat o functie secundara. Sunt asimilate
tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuarii de servicii sau lucrari, denumite
masini autopropulsate;
5. Remorca – vehicul fara motor destinat a fi tractat de un vehicul sau de un tractor agricol sau
forestier.
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CAPITOLUL II
Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora
Art. 3. Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice
privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.
Art. 4. Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier
trebuie sa fie dotat cu trusa medicala de prim ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de
incendiu, omologate.
Art. 5. Pentru a fi inmatriculate, inregistrate sau admise in circulatie, auvehiculele si tractoarele
agricole sau forestiee si remorcile trebuie sa fie omologate in conditiile legii, conform OUG nr. 195/2002,
republicata.
Art. 6. Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin
Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si
Internelor – Inspectoratul general al Politiei Romane, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Art. 7. Documentul care atesta omolagarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata in
conditii legii.
Art. 8. Pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia
masinilor autopropulsate, cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor
cu senile si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in
vigoare.
Art. 9. Inspectia tehnica periodica se efectueza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.
Art. 10. Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct
de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si
a celor neasigurate pentru raspunderea civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de
circulatie.
Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, impreuna cu
institutiile abilitate de lege.
Art. 11. Autovehiculele, cu exceptia mopedelor si a remorcilor se inmatriculeaza permanent sau
temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii isi au domiciliul, resedinta sau
sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.
Art. 12. Mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, inclusiv remorcile destinate a fi tractate de
acestea, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistraza la nivelul Primaria comunei Rafaila,
care, prin compartimentul de specialitate, tine evidenta acestora.
Art. 13. Detinatorii de vehicule prevazute la art. 12, persoane fizice si jurice sunt obligati sa le
inregistreze inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului
Regulament.
Art. 14. Detinatorii de vehicule inregistrate au obligatia sa monteze pe acestea, placute cu
numarul de inregistrare.
Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare folosite exclusiv la exploatarile agricole,
forestiere, masini autopropulsate su mopede, conducatorii acestora trebuie sa poarte permisele de
conducere adecvate categoriei vehiculului respectiv.
Art. 15. Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala care
circula pe drumurile publice trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila, in caz de
pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform art. 76 din OUG nr. 195/2002, republicata,cu
odificarile si completarile ulterioare.
Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau inregistrare si retragerea
placutelor cu numarul de inmatriculare sau inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic,
eliberand dovada fara drept de circulatie.

3

INFRACTIUNI
Art. 16. Nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati intr-un autovehicul si tractor agricol sau
forestier de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta
omologate.
Art. 17. Nerespectarea obligatiei de catre persoana transportata pe motocicleta sau pe moped de a
purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata.

CAPITOLUL III
Vehicule
Inregistrarea mopedelor, masinilor, autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrari,
masinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun inmatricularii.
Art. 18. Autoritatea competenta pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor care nu se
supun inmatricularii este Primaria comunei Rafaila prin inspectorul - operator de rol din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Rafaila.
Art. 19. Persoana fizica sau juridica care detine vehicule inregistrate in alte localitati si are sau isi
stabileste domiciliul in com. Rafaila, jud. Vaslui, are obligatia sa le inregistreze in termen de 30 de zile de
la data stabilirii domiciliului.
Art. 20. Inregistrarea vehiculelor se face pe baza urmatoarelor documente:
a) Cererea solicitantului;
b) Actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice; certificatul de
inregistrare in cazul persoanelor juridice in original si copie (delegatie in cazul
persoanelor juridice);
c) Actul de provenienta al vehiculului (factura sau contractul de vanzare-cumparare);
d) Carte de identitate;
e) Fisa tehnica a vehiculului completata de solicitant pe propria raspundere;
f) Dovada platii taxei pentru vehiculele care nu se supun inmatricularii eliberata de biroul
Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei comunei Rafaila;
g) Dovada platii contravalorii placutei sau pacutelor cu numarul de inregistrare;
h) Dovada faptului ca mopedul sau utilajul agricol este radiat din circulatie.
Pentru vehiculele lente apartinatoare autoritatii locale nu se percep taxe de inregistrare.
Art. 21. Pentru fiecare vehicul inregistrat se elibereaza un certificat de inregistrare, care se
inmaneaza personal solicitantului sau mandatarului acestuia.
Art. 22. La inregistrarea vehiculului i se atribuie un numar de inregistrare.
Art. 23. a) Placutele cu numarul de inregistrare trebuie sa aiba fondul de culoare galbena, iar
literele si cifrele in relief, de culoare neagra.
b) Numarul de inregistrare a vehiculelor se compune din denumirea localitatii si
denumirea abreviata a judetului, scrise cu caractere latine, majuscule, precum si dintr-un numar de
ordine format din cifre arabe.
Art. 24. In cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in
certificatul de inregistrare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou
certificat de inregistrare in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.
Aceasta obligatie revine si vanzatorului de vehicul de a preda placutele cu numar de inregistrare impreuna
cu certificatul de inregistrare organului emitent.
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Art. 25. Se interzice circulatia pe drumurile publice a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta
placuta sau placutele cu numarul de inregistrare.

INREGISTRAREA VEHICULELOR CU TRACTIUNE ANIMALA
Art. 26. Inregistrarea vehiculului se face pe baza urmatoarelor documente:
a) Cererea solicitantului;
b) Actul de identitate;
c) Pasaportul calului;
d) Declaratia pe propria raspundere ca solicitantul este proprietarul vehiculului pentru
care se solicita inregistrarea;
e) Dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inregistrare.

CAPITOLUL III
RADIEREA DIN CIRCULATIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN
INMATRICULARII
Art. 27. Radierea vehiculelor prevazute la art. 1 se face de catre Primaria comunei Rafaila, la
cererea proprietarului sau mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:
a) Proprietarul sau mandatarul acestuia solicita retragerea din circulatie a vehiculului;
b) La trecerea vehiculului in proprietatea altui detinator;
c) La schimbarea domiciliului, a resedintei, a sediului proprietarului, pe raza de
competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat inregistrarea;
d) In cazul furtului dovedit, radierea din circulatie se efectueaza dupa expirarea unui
termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii la autoritatea care a efectuat
inregistrarea, la solicitarea proprietarului;
Art. 28. Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta si
neinregistrate.
Art. 29. Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapan, in conditiile prevazute de lege,
precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat
impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 1 an.
Art. 30. Radierea vehiculelor prevazute la art. 1. se face pe baza urmatoarelor documente:
a) Cererea justificata a solicitantului;
b) Actul de identitate al solicitantului, in cazul persoanelor fizice sau certificatul de
inregistrare al solicitantului in cazul persoanelor juridice, in original si in copie;
c) Certificatul de inregistrare in original;
d) Placutele cu numar de inregistrare.
Art. 31. Radierea se face prin retragerea si anularea certificatului de inregistrare si returnarea
placutei sau placutelor cu numarul de inregistrare, precum si radierea din evidenta a acestora.

CAPITOLUL IV
OBLIGATIILE DETINATORILOR DE VEHICULE
Art. 32. Proprietarul de vehicul, persoana fizica si persoana juridica cu domiciliul, sediul sau
resedinta in comuna Rafaila, jud. Vaslui este obligat:
a) Sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inregistrare, in
cel mult 48 de ore de la constatare;
b) Sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut, distrus;
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c) Sa depuna, imediat, la autoritatea emitenta originalul certificatul de inregistrare, daca dupa
obtinerea duplicatului a reintrat in posesia acestuia;
d) Vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tractoarele folosite in exploatari agricole si
forestiere trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare
luminoasa si avertizare sonora, omologate care sa corespunda conditiilor;
e) In circulatia pe drumurile publice, mopedul trebuie sa fie echipat cu:
- instalatie de franare eficace;
- sistem de avertizare sonora;
- instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de
protectie a mediului;
- lumina rosie de culoare alba in fata si dispozitiv fluorescent – reflectorizant de culoare rosie
in spate;
- lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers in fata si in spate;
- placuta cu numarul de inregistrare, amplasata in partea din spate a mopedului fara a obtura
vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare. Se interzice montarea la moped a
luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive, ori accesorii de avertizare
decat cele omologate.
f) in circulatia pe drumurile publice vehiculul cu tractiune animala trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:
- doua dispozitive fluorescent – reflectorizante de culoare alba in fata;
- doua dispozitive fluorescent – reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cat mai
aproape de marginile exterioare ale vehiculului;
- placuta cu numarul de inregistrare care se amplaseaza in locul unde se asigura permanent
vizibilitatea, precum si in timpul noptii, vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat obligatoriu, in
partea lateral stanga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor;
- mijloacele de semnalizare precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena
trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elemente constructive ale
vehiculului sau de incarcatura transportata;
- conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului
tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti
la trafic.
Art. 33. Circulatia in comuna Rafaila, jud. Vaslui a vehiculelor pentru care nu exista
obligativitatea inmatricularii se va face in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Art. 34. Inregistrarea unui vehicul se anuleaza in cazul in care aceasta operatiune s-a facut cu
incalcarea normelor legale sau prin mijloace frauduloase.
Art. 35. Toate mopedele si utilajele agricole inregistrate pe raza comunei Rafaila, jud. Vaslui,
sunt obligate sa respecte prevederile Legii nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea OUG nr.
195/2002 privind circulatia pe drumurile publice din Romania, in caz contrar fiindu-le aplicabile
sanctiunile si pedepsele prevazute de lege.
Rafaila, 31 august 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ivanciu Viorel
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,

p. Voicu Victorita
Adoptata in sedinta ordinara din data de 31 august 2017.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.
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Anexa nr. 1
la Procedura privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei
Rafaila, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii

CERERE PENTRU INREGISTRAREA/RADIEREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU
EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII
Subsemnatul ________________________________, domiciliat in comuna Rafaila, judetul
Vaslui, posesor al C.I./B.I. seria _____, nr. ____________, eliberat de ___________________________,
la dat de de ________________, CNP_______________________, reprezentant al S.C.
________________________, cu sediul in ____________________________________, C.F.
___________, telefon ______________, solicit inregistrarea/radierea vehiculelor enumerate in lista
anexata.
Anexez, in copie, urmatoarele documente:
1) Actul de identitate al solicitantului in cazul persoanelor fizice, sau certificatul de inregistrare la
Registrul comertului in cazul persoanelor juridice;
2) Actul de proprietate a vehiculului (poate fi factura, act de vanzare-cumparare cu autentificare
notariala, sau declaratie pe propria raspundere de dobandire, cu autentificare notariala);
3) Cartea de identitate a vehiculului, avand folia de secretizare aplicata de RAR;
4) Dovada de plata a taxei de inregistrare;
5) Dovada de plata a contravalorii certificatului de inregistrare;
6) Dovada declararii vehiculului la compartimentul Contabilitate, taxe si impozite locale;
7) Numai in cazul rdierii: Certificatul de inregistrare in original si placutele de inregistrare.
Documentele vor fi prezentate intr-un dosar pentru incopciere
Nota: La prezentarea documentelor de mai sus, se vor aduce si documentele originale originale, care
vor fi restituite imediat propritarului, dupa confruntarea cu copiile.
Lista cu vehiculele pentru care se solicita inregistrarea (radierea)
Nr. crt.

Tipul de vehicul/marca/ Seria
sasiu
categoria
inregistrare)

Data___________________________

(nr. Serie
si
proprietate

Semnatura,
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numar

Anexa nr. 2
la Procedura privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei
Rafaila, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii
MODELUL CERTIFICATULUI DE RADIERE A VEHICULELOR PENTRU CARE NU
EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
PRIMARIA

PRIMAR,
Finariu Constantin

CERTIFICAT DE RADIERE
Vehiculul marca _______________________, tipul ___________________, nr. de identificare
_________________________, serie motor __________________, cilindre ______________ cm3,
inregistrat cu numarul ________________, detinut de catre ______________________, domiciat
(sediul) in comuna Rafaila, judetul Vaslui, a fost radiat din evidentele noastre.
Motivul radierii:
o Instrainat catre _________________________________, domiciliat
_______________________, judetul ___________________.
o Scos din circulatie prin _________________________________.
o Dezmembrat
o Exportat
o Furat

(sediul)

Anexa 3
la Procedura privind inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei
Rafaila, pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii
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