
 
ROMANIA 

UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 

COMUNA JIJILA 
JUDETUL TULCEA 

PRIMARUL COMUNEI JIJILA 
Adresa: Primăria  Jijila, cod poștal 827110, com.Jijila ,jud. Tulcea 

Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, www.comunajijila.ro,  
e-mail:prmrjijila@yahoo.com 

CUI: 4508690 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4086/18.11.2019 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ 
teritorială a Comunei Jijila, județul Tulcea. 

 
Primarul comunei Jijila, Deacu Costică, 
În conformitate cu: 

- OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice,republicată, modificată  și 
completată prin OG nr.21/2014, 
OMAI 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea 
autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, 

- Ordonanța 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate si certificarea 
autenticității vehiculelor rutiere in vederea comercializării înmatriculării sau înregistrării 
acestora in România, 

-  Ordonanța 81/2000 privind inspecția tehnica periodică  a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România, 

- Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă  auto pentru 
prejudicii produse terților prin accidente de vehicule si tramvaie, 

- În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. b) și alin (4) lit. c), precum și ale art. 45 alin (2) 
lit. c) din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
Luând act de: 
Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila, nr. 4087/18.11.2019; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Jijila; 

- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local; 
În temeiul prevederilor art. 129, alin  (7) lit. g) art.139 si art.196 alin (1) lit.(a) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul Administrativ: 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JIJILA, adoptă prezenta hotărâre 
 
            Art. 1. Aprobarea Regulamentului  privind procedura pentru înregistrarea, evidența și 
radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială 
a Comunei Jijila, județul Tulcea, conform Anexei 1 la prezentul Proiect de Hotărâre. 
            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei Jijila si Compartimentul Contabilitate, taxe si impozite.       
            Art. 3. Prezenta  hotărâre  se va comunica în termenul prevăzut de lege: 

- Instituției Prefectului – Județul Tulcea; 
- Primarului comunei Jijila; 
- Persoanelor  responsabile din cadrul compartimentului de resort; 

        Si se aduce la cunoștința publică prin mijloacele prevăzute de lege.  
           
    Inițiator proiect de hotărâre,    Contrasemnează   
    Primar       Secretarul general al comunei Jijila,                                       
    Deacu Costică      Acriș Dumitru         
 


