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HOTĂRÂREA nr.20/27.08.2020 

privind modificarea și completarea H.C.L nr.6/29.01.2020  cu privire la  aprobarea 
Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor 

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

 
Consiliul local al comunei Jijila,întrunit în ședință ordinară ,legal constituită,la care participă un  umăr de 11 

consilieri locali. 
 Având în vedere prevederile: 

- 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; 

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administarția publică; 
Luând act de: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Jijila; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Jijila; 
- Raportul comisiei de specialitate al Consiliului local; 
- Avizul nr.3795320/11.03.2020 a Ministerului Afacerilor Interne-Direcția Regim Permise de Conducere și 

Înmatricularea Vehiculelor; 
- 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: 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
            Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului  privind procedura pentru înregistrarea, evidența 
și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza administrativ teritorială a Comunei Jijila, 
județul Tulcea, respectiv Anexa 4 la Regulament,precum și Anexa nr.6 la Regulament,conform Avizului M.A.I-
Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor. Anexele nr.4 și nr.6 asa cum au fost modificate, 
fac parte integrantă din prezenta 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 va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei Jijila, 
compartimentului contabilitate,taxe și impozite și va fi făcută publică în condițiile legii,prin publicare în Monitorul 
Oficial Local. 
           
           Adoptată cu un număr de 11 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali aleși 
 
                Președinte de ședință,    Contrasemnează, 
          Dumitru Nicoară    Secretarul general al comunei Jijila,                                       
                                             Dumitru  Acriș   



 

Modelul și caracteristicile plăcuței de înregistrare       Anexa 6 la Regulament 
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a)Rândul superior - denumirea localității - denumirea abreviată a județului 

b)Rândul inferior-grup de cifre de la 01 la 9999 care indică numărul de ordine la registrul de 

evidență 

Fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare neagră. 

Numărul de înregistrare al vehiculelor se compune din denumirea localității și denumirea abreviată 

a județului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-un număr de ordine, 

format din cifre arabe. 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 4 la Regulament 

Modelul și conținutul certificatului de înregistrare 
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CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE 

 

 

PRIMĂRIA COMUNEI JIJILA 

 

 

 



 

 
1 

Titularul certificatului de înregistrare, împreună cu adresa de               
domiciliu/reședință/sediu 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2 Numărul de înregistrare 
________________________________ 
 

3 Data înregistrării 
____________________________________ 
 

4 Numărul de identificare al vehiculului (seria sașiului) 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
5 

Categoria 
vehiculului 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

Marca 
vehiculului 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Tipul 
vehiculului 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

6 Seria și numărul certificatului: 
_______________________________________________________ 
 

7 Masa totală maxim autorizată 
________________________________ 
Masa proprie_____________________ 
Masa pe axe______________________ 
 

 
8 

 
Numărul de locuri 
____________________________________ 

9 Cilindreea motorului 
________________________________ 
 

10 Culoarea 
____________________________________ 

11 Seria cărții de identitate 
__________________________________________ 
 

12. Anul fabricației 
___________________________ 

13 Observații 
 

14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restricții privind traseele și intervalele orare permise/interzise circulației 
vehiculului:_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliberat de __________________________ 
la data de__________________ 

 
PRIMAR, 

 
___________________ 

L.S. 
 

15  Seria și numărul certificatului:________________________________ 

 


