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ANEXA
La H.C.L.M. nr. 282/ 27.10.2015

REGULAMENT
Privind : Înregistrarea şi ţinerea evidenţei vehiculelor şi utilajelor pentru
care nu există obligaţia înmatriculării, conform O.G. 195/2002 –
cu modificările şi completările ulterioare;

1. PRINCIPII GENERALE
Art.1 Prevederile prezentului regulament se aplică tramvaielor, troleibuzelor,
maşinilor autopropulsate pentru lucrări de construcţii de drumuri - poduri, utilaje
terasiere, cum ar fi: excavatoare, încărcătoare frontale, buldozere, TIH-uri, dragline,
autogredere, rulou compactor, motocompresoare, motostivuitoare, lansatoare conducte,
maşini agricole sau forestiere, precum şi celor pentru care nu există obligaţia
înmatriculării, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.2 Pentru a circula pe trama stradală a Municipiului Brăila, vehiculele pentru
care nu există obligaţia înmatriculării, cu tren rulare pe pneuri trebuie să fie în bună
stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice din cartea tehnică de
exploatare şi să aibă sistemul de semnalizare şi iluminare conform prevederilor legale.
Art.3 Utilajele care au tren rulare pe şenile vor putea tranzita municipiul Brăila
sau alte străzi numai prin deplasare pe trailere.
Art.4 Pentru vehiculele (utilajele) agabaritice sau cu tonaj mare, proprietarii au
obligaţia de a respecta: străzile de deplasare, viteza de deplasare şi sistemul de
semnalizare.
Art.5 Deţinătorii de vehicule menţionate în art.1, persoane fizice şi juridice cu
domiciliul sau sediul în Municipiul Brăila sau care au declarate puncte de lucru pe raza
municipiului Brăila, sunt obligaţi să le înregistreze înainte de a le pune în circulaţie şi să
solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament.
Art.6 Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea
plăcuţele cu numere de înregistrare.

II. ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR
Art.7 Autoritatea competentă pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor,
menţionate la art. 1, care se înregistrează este Consiliul Local Municipal Brăila, prin
Serviciul de Transport Public Local de Călători si Administrare Portuara Brăila.
Art.8 Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule înregistrate în alte localităţi
şi are sau îşi stabileşte domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Brăila este obligată să le
înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori reşedinţei
proprietarului în Brăila. La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de
înregistrare.
Art.9 Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a) Cererea solicitantului, model prezentat în Anexa A;
b) Actul de proprietate al vehiculului, în original şi în copie (factură, contract de
vânzare –cumpărare);
c) Cartea de identitate a vehiculului (după caz);
d) Actul de identitate al solicitantului (persoană fizică) sau certificatul de
înregistrare la Registrul Comerţului (persoană juridică), în original şi în copie;
e) Dovada de plată a taxei de înregistrare pentru vehicule lente (chitanţă), eliberată
de către Serviciul de Transport Public Local de Călători si Administrare Portuara in
valoare de 100 lei;
f) Dovada de plată a contravalorii Certificatului de înregistrare (imprimatului) în
valoare de 10 lei;
g) Dovada de plată a contravalorii plăcuţelor cu numere de înregistrare, 65
lei/setul, conform ofertei facturate de către executant.
Documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea cu copiile acestora.
Pentru fiecare vehicul care îndeplineşte condiţiile de a fi înregistrat, se
completează o Fişă de înregistrare, model prezentat în Anexa B.
Pentru vehiculele aparţinând Primăriei Municipiului Brăila, precum şi instituţiilor
publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciilor publice aflate în
subordinea Consiliului Local, plata taxei de înregistrare va fi redusă cu 50%, respectiv
50 lei. Certificatul de înregistrare (imprimatul) şi plăcutele cu numere de înregistrare se
vor achita la valoarea stabilită la pct. f) şi g).
Art.10 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un Certificat de înregistrare,
model prezentat în Anexa C.
Art.11 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul,
înscrise în certificatul de înregistrare, a furtului sau pierderii, titularul acestuia este
obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou astfel de document, în termen
de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare, cu achitarea
contravalorii acestuia (imprimatului).
Art.12 Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor neînregistrate ori
care nu poartă numărul de înregistrare, precum şi circulaţia acestora pe alte trasee decât
cele autorizate.

Art.13 Persoanele fizice sau juridice care deţin utilajele enumerate la articolul 1,
din alte judeţe şi au contracte, lucrări pe teritoriul Municipiului Brăila au obligaţia de a
informa Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară pentru
a fi luaţi în evidenţă şi dirijaţi la punctele de lucru.
Art.14
1) La înregistrare, fiecărui vehicul i se atribuie un număr de înregistrare, conform
modelului prezentat în Anexa D;
2) La data înregistrării pentru circulaţie se eliberează şi două plăcuţe cu numărul
de înregistrare atribuit, în valoare de 65 lei / setul.
Art.15 Plăcuţele se fixează prin şuruburi sau nituire pe portierele vehiculului
(utilajului) sau faţă - spate la utilajele speciale.
Art.16 (1) Proprietarii vehiculelor şi utilajelor înregistrate anterior intrării în
vigoare a prezentei hotărâri au obligaţia de a solicita eliberarea noului Certificat de
înregistrare, prevăzut în Anexa C la Regulament.
(2) Eliberarea noului Certificat de înregistrare se va face numai după
achitarea taxei de viză la zi, conform evidenţelor contabile ale Serv.Tp.P.L.C.A.P.
IV. RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULELOR
Art.17
1) Proprietarii de vehicule înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din
evidenţa a acestora, în termen de 30 de zile, în următoarele cazuri:
a) La trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane;
b) La schimbarea domiciliului sau sediului în raza de competenţă a altei unităţi
administrativ - teritoriale decât aceea unde vehiculul este înregistrat;
c) La scoaterea definitivă din România a vehiculului;
d) Când vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula
pe drumul public şi dacă fac dovada că aceasta este dezmembrat de un agent
economic autorizat potrivit legii.
2) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 de zile de la data
înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului;
3) Vehiculul indisponibilizat prin instruirea unui sechestru asigurator se radiază în
baza ordonanţei motivate a procurorului sau încheierii instanţei de judecată;
4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia dacă nu mai doreşte să-l
păstreze în circulaţie, cu condiţia depozitării lui în alte spaţii decât cele aparţinând
domeniului public;
Notă: Radierea se comunică în termen de 30 de zile, de către proprietar,
administraţiei financiare competente, potrivit legii.
5) Se radiază din oficiu vehiculul abandonat ori fără stăpân în condiţiile prevăzute
de lege, precum şi vehiculul care a aparţinut unei persoane juridice desfiinţate şi pentru
care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioadă mai
mare de 3 ani;

Art.18 Cererea de radiere din evidenţă se face pe baza depunerii Certificatului de
înregistrare şi a plăcuţelor cu numere de înregistrare, precum şi a documentelor care
atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 17 alin (1) - (3).
V. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE VEHICULE ŞI UTILAJE
Art.19
1) Proprietarul de vehicul, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Brăila, este
obligat:
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de
înregistrare, în cel mult 48 de ore de la constatare;
b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, distrus sau pierdut;
c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de
înregistrare, dacă după obţinerea duplicatului a reintrat în posesia acestuia;
d) să prezinte organelor de control ( Serviciul de Transport Public Local de
Călători si Administrare Portuara, Poliţie, Jandarmerie) certificatul de înregistrare;
e) Posesorii de vehicule şi utilaje înregistrate anterior intrării în vigoare a
prezentului Regulament au obligaţia de a preschimba certificatele de înregistrare cu cele
model Anexa C la Regulament, sub condiţia achitării taxei de viză la zi, astfel cum a fost
stabilită de reglementarea anterioară.
VI. OBLIGAŢIILE SERV. DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI
SI ADMINISTRARE PORTUARA
Art.20 Serviciul de Transport Public Local de Călători si Administrare Portuara
are în cadrul Organigramei, Compartimentul alte servicii de transport Taxi; Dispecerate,
Mopede care se ocupă de monitorizarea şi ţinerea evidenţei vehiculele şi utilajelor care
nu sunt supuse înmatriculării, care are următoarele atribuţiuni:
a) să aducă la cunoştinţa tuturor posesorilor şi utilizatorilor de astfel de vehicule
sau utilaje despre prevederile O.U.G. nr. 195/2002 - cu modificările şi completările
ulterioare şi obligaţiile ce le revin conform H.C.L.M. Brăila şi de prezentul regulament,
prin : adrese, mass-media, alte înscrisuri sau prin contact direct;
b) să asigure logistica necesară;
- cereri de înregistrare;
- fişe de înregistrare;
- certificate de înregistrare;
- plăcuţe cu nr. de înregistrare (două) pentru fiecare vehicul sau utilaj;
c) să sprijine proprietarii de utilaje în fixarea în locurile stabilite a plăcuţelor cu nr.
de înregistrare;
d) să verifice permanent toate vehiculele şi utilajele care acţionează pe raza
Municipiului Brăila;
e) să aplice contravenţiile prevăzute la cap. VII din prezentul regulament;

f) să colaboreze cu celelalte organe de control privind aplicarea prevederilor
O.U.G. nr. 195/2002 .
VII. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art.21 Nerespectarea prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului Local
Municipal Brăila, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 300 - 500 lei pentru:
- nerespectarea prevederilor art. 12;
b) cu amendă de la 150 - 300 lei pentru:
- nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a,b,c,d;
c) cu amendă de la 50 - 100 lei pentru:
- nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a,b,c;
d) cu amendă de la 100 - 250 lei pentru:
- nerespectarea prevederilor art. 4.
Art.22 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către
inspectorii Serviciului de Transport Public Local Călători si Administrare Portuara,
reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere şi Jandarmeriei.
VIII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.23 Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament se vor realiza
următoarele:
a) Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serv. de Transport Public Local de
Călători si Administrare Portuara începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
va primi şi soluţiona solicitările referitoare la înregistrarea tuturor categoriilor de
vehicule pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
b) Consiliul Local Municipal Brăila, prin Serv. de Transport Public Local de
Călători si Administrare Portuara va achiziţiona plăcuţele cu numerele de înregistrare
respectând prevederile O.G. nr. 195/2002 - cu modificările şi completările ulterioare;
c) Serv. de Transport Public Local de Călători si Administrare Portuara va verifica
periodic starea de fixaţie a plăcuţelor cu număr de înregistrare, prin nituire sau cu
şuruburi pe fiecare vehicul sau utilaj.
Şef Serv.Tp.P.L.C.A.P.,

Consilier Juridic,

Dan Gheorghe

Neculai Vasile
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNIICPIULUI BRAILA
SERVICIUL DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI SI
ADMINISTRARE PORTUARA
B-dul Al.I.Cuza nr.134

ANEXA A

CERERE
PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE
NU EXISTĂ OBLIGAŢIA ÎNMATRICULĂRII
Subsemnatul___________________________________________, domiciliat în
_____________________str. ________________________________nr.___________,
Bl. __________, sc. _____, ap._____, telefon _______________, posesor al C.I. seria
____, nr. __________, CNP_____________________eliberat de către______________,
la data de ___________________, reprezentant al S.C. _________________________
______________________, cu sediul în __________________, str. _______________,
nr. _____, bl._________, sc. ___,ap. ____, CUI_____________, telefon____________,
solicit înregistrarea următoarelor vehicule:
Nr.
Crt.

Tipul de vehicul (marcacategoria)

Serie saşiu / Serie motor

Serie şi număr act
proprietate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Anexez prezentei, în copie, următoarele documente:
(1) Copie după actul de proprietate al vehiculului;
(2) Copie după actul de identitate (persoană fizică) sau după certificatul de
înregistrare la Registrul Comerţului (persoană juridică);
(3) Cartea de identitate a vehiculului (după caz);
(4) Copie a dovezii de plată a taxei de înregistrare, a Certificatului de înregistrare
(imprimatului) şi a plăcuţelor cu numerele de înregistrare (chitanţa).

Data________________

Semnătura,

CONSILIUL LOCAL AL MUNIICPIULUI BRAILA
SERVICIUL DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI SI
ADMINISTRARE PORTUARA
B-dul Al.I.Cuza nr.134
Tel. 0239/ 613654

ANEXA B

FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE

A
1

2
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
1
2
3

Persoană fizică
Persoană juridică

Date despre deţinător
Nume şi prenume
Adresa şi CNP:
Societatea:
Adresa şi C.U.I.
Date despre vehicul

Categoria
Marca
Tipul/varianta
Serie saşiu
Serie motor
Număr omologare
Masa totală max.
autorizată (kg)
Dimensiune de gabarit
Culoare
Anul fabricaţiei
Date despre înregistrare
Numărul de înregistrare
Data înregistrării
Numele şi semnătura
persoanei care a efectuat
înregistrarea

Data________________

Semnătura,

