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ANEXA
LA H.C.L.M. 130/30.05.2014

REGULAMENT
Privind: înregistrarea şi ţinerea evidenţei mopedelor
pentru care nu există obligaţia înmatriculării conform O.U.G.
195/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G.R.
1391/2006 – privind aprobarea Regulamentului de aplicare a
O.U.G. 195/2002 – cu modificările şi completările ulterioare,

I. PRINCIPII GENERALE
Art. 1 Prevederile prezentului regulament se aplică vehiculelor cu două, trei
sau patru roţi, a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 45 km/h şi care
sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o
capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă
ori, după caz electric, a cărei putere nominală este de cel mult 4 kw, denumite
mopede.
Art. 2 Pentru a circula pe străzile Municipiului Brăila mopedele trebuie să
fie echipate cu:
a) Instalaţii de frânare eficace;
b) Sistem de avertizare sonoră;
c) Instalaţie de evacuare a gazelor de ardere, care să respecte
normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;
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d) Mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant – fluorescente
pe timp de noapte;
e) Lumina de culoare albă în faţă, respectiv lumină şi dispozitiv
fluorescent – reflectorizant de culoare roşie în spate;
f) Lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării
direcţiei de mers, în faţă şi în spate;
g) Plăcuţe cu numărul de înregistrare amplasată la partea din
spate a mopedului, eliberat de Consiliul Local Municipal Brăila
prin Serviciul de Transport Public Local de Călători şi
Administrare Portuară Brăila;
Art. 3 Deţinătorii de mopede, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau
sediul în Municipiul Brăila, sunt obligaţi să le înregistreze la Consiliul Local
Municipal Brăila prin Serviciul de Transport Public Local de Călători şi
Administrare Portuară Brăila, înainte de a le pune în circulaţie şi să solicite radierea
lor din evidenţă, potrivit prezentului regulament.
II. ÎNREGISTRAREA MOPEDELOR
Art. 4 Mopedele se înregistrează de către Consiliul Local Municipal Brăila
prin Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară
Brăila.
Art. 5 Persoanele fizice sau juridice care deţin mopede înregistrate în alte
localităţi şi au sau îşi stabilesc domiciliul în Municipiul Brăila sunt obligate să le
înregistreze în termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului proprietarului.
Art. 6 La înregistrare, mopedelor li se atribuie câte o plăcuţă cu un singur
număr de înregistrare, care va avea fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar
literele şi cifrele în relief, de culoare neagră, conform anexei nr. 3.
Acestea se fixează în şuruburi sau prin nituire pe partea din spate a
mopedului fără a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare şi semnalizare.
Art. 7 Înregistrarea mopedului se face pe baza următoarelor documente:
a) Cererea solicitantului, către Consiliul Local Municipal Brăila prin
Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare
Portuară Brăila;
b) Actul de proprietate al vehiculului, în original şi copie;
c) Actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de
înregistrare la O.R.C. (persoană juridică), în original şi copie;
d) Dovada plăţii plăcuţei cu nr. de înregistrare în valoare de 20 lei;
e) Dovada plăţii contravalorii taxei de înregistrare în sumă fixă de 60
lei,
f) Cartea de identitate a vehiculului,
g) Dovada existenţei unei asigurări de răspundere civilă.
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Documentele originale vor fi restituite pe loc după certificarea copiilor de
către funcţionarul însărcinat cu primirea cererii.
Art. 8 Mopedele ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterării sau
distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stanţate de constructor,
precum şi cele pentru care nu se poate stabili identitatea vânzătorului, se vor
înregistra pe baza unei declaraţii notariale, pe proprie răspundere a
deţinătorului, cu privire la provenienţa acestora şi alte informaţii ajutătoare.
Art. 9 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de
înregistrare conform anexei nr. 2 (modelul a fost stabilit în baza Ordinului
Ministrului administraţiei şi internelor nr. 1454/2006).
Art. 10 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori moped,
înscrise în certificatul de înregistrare, furtului sau pierderii acestuia, titularul
vehiculului este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou
document, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit modificarea,
cu achitarea contravalorii acestuia.
Art. 11 Este interzisă punerea în circulaţie a unui moped înregistrat, care nu
are montate plăcuţe cu număr de înregistrare atribuit de la Serviciul de Transport
Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, ori dacă acestea nu sunt
conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de
înregistrare este reţinut.
Art. 12 (1) Proprietarii mopedelor înregistrate anterior intrării în vigoare a
prezentei hotărâri au obligaţia de a solicita eliberarea noului certificat de
înregistrare, prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.
(2) Eliberarea noului certificat de înregistrare se va face numai după
achitarea taxei de viză la zi, conform anexei nr. 1 la Regulament.
III RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A MOPEDELOR
Art.13 (1) Proprietarii de mopede înregistrate pot solicita radierea acestora
din evidenţă, către autoritatea care a făcut înregistrarea la cererea proprietarului sau
mandatarului 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 acea 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 acesta este
dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) În cazul furtului, radierea din circulaţie se efectuează după 90 zile de la
data înregistrării plângerii, la solicitarea proprietarului şi confirmarea din partea
organului de Poliţie;
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(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se
radiază în baza ordonanţei motivate a procurorului sau încheierii instanţei de
judecată;
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea dacă nu mai doreşte să-l
păstreze în circulaţie şi prezintă dovada depozitării vehiculului într-un spaţiu
adecvat, deţinut în condiţiile legii - declaraţie pe proprie răspundere;
Notă: Radierea se comunică în termen de 30 de zile de către proprietar,
administraţiei financiare competente, potrivit legii;
(6) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din
evidenţă.
Art. 14 Cererea de radiere a mopedului din evidenţă va fi însoţită de
certificatul de înregistrare în original, plăcuţele cu numerele de înregistrare şi de
documentele care atestă faptul că a intervenit una din situaţiile prevăzute la art. 12
alin. (1) –( 3).
IV. OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE MOPEDE
Art. 15 Proprietarii de mopede cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Brăila,
au următoarele obligaţii:
a) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice să aibă asupra lor
certificatul de înregistrare;
b) Să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea
certificatului de înregistrare în cel mult 48 de ore de la constatare şi să
solicite eliberarea unui nou document;
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 (Primăria Brăila, Serviciul de
Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila,
Poliţie, Jandarmerie, Poliţie Locale) certificatul de înregistrare,
permisul de conducere şi buletinul de identitate (Carte de identitate);
e) Posesorii de mopede înregistrate anterior intrării în vigoare a
prezentului Regulament au obligaţia de a preschimba certificatele de
înregistrare cu cele model anexa 2 la Regulament, sub condiţia
achitării taxei de viză la zi, astfel cum a fost stabilită de reglementarea
anterioară.
Art. 16 În conformitate cu O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe
drumurile publice - cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. 1391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 cu modificările şi
completările ulterioare, conducătorii mopedelor au următoarele obligaţii:
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a) Să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;
b) Pe timpul deplasării pe drumurile publice să poarte cască de protecţie
omologată, iar de la lăsarea serii până în zorii zilei să poarte
îmbrăcăminte cu elemente fluorescent – reflectorizante (vestă);
c) Să posede permis de conducere corespunzător,
d) Să nu monteze la moped lumini de altă culoare sau intensitate, alte
lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate;
e) Să respecte prevederile art. 161 din H.G. 1391/2006 - privind
Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002.
V. OBLIGAŢIILE SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DE CĂLĂTORI ŞI ADMINISTRARE PORTUARĂ
Art. 17 Serviciul de Transport Public Local de Călători şi Administrare
Portuară are următoarele obligaţii:
a) Să aducă la cunoştinţă tuturor posesorilor şi utilizatorilor de mopede,
prevederile O.U.G. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice –
cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. 1391/2006 - privind
Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 – cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi obligaţiile ce le revin conform
HCLM _______ şi ale prezentului regulament prin: adrese mass–
media, contact direct sau alte înscrisuri;
b) Să asigure logistica necesară înregistrării:
- cerere de înregistrare ,
- certificate de înregistrare,
- plăcuţe cu nr. de înregistrare,
c) Să verifice permanent prin echipe de control toate mopedele care
circulă pe raza Municipiului Brăila;
d) Să aplice contravenţiile prevăzute la capitolul VI din prezentul
regulament;
e) Să colaboreze cu celelalte organe de control privind aplicarea
prevederilor Codului Rutier aprobat prin O.U.G. 195/2002, privind
circulaţia pe drumurile publice - cu modificările şi completările
ulterioare, a H.G. 1391/2006 - privind Regulamentul de aplicare a
O.U.G. 195/2002 - cu modificările şi completările ulterioare;
VI. SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
Art. 18 Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri a Consiliului Local
Municipal constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
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a) Cu amendă de la 200 – 400 lei, pentru nerespectarea
prevederilor art. 10 şi 11;
b) Cu amendă de la 150 – 300 lei, pentru nerespectarea
prevederilor art. 12, alin (1) şi (6);
c) Cu amendă de la 100 – 300 lei, pentru nerespectarea
prevederilor art. 14.
Art. 19 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de
angajaţii împuterniciţi ai Primăriei Brăila, de inspectorii Serviciului de Transport
Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila însoţiţi de reprezentanţii
Poliţiei Rutiere, Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale.
Plata amenzii contravenţionale se va efectua la casieria Serviciului de
Transport Public Local de Călători şi Administrare Portuară Brăila, contravenientul
beneficiind de posibilitatea achitării a jumătate din minimul sancţiunii dacă o
plăteşte în termen de 48 de ore de la aplicarea acesteia.
VII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 20 Pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament se vor realiza
următoarele:
a) Consiliul Local Municipal prin Serviciul de Transport Public Local de
Călători şi Administrare Portuară Brăila, începând cu data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri, va primi şi soluţiona solicitările
referitoare la înregistrarea mopedelor;
b) Consiliul Local Municipal prin Serviciul de Transport Public Local de
Călători şi Administrare Portuară Brăila va achiziţiona plăcuţele cu nr.
de înregistrare respectând prevederile OUG 195/2002 - cu modificările
şi completările ulterioare;
c) Serv.Tp.P.LC.A.P. va intensifica activitatea de colectare a creanţelor;
d) Serv.Tp.P.LC.A.P. va colabora cu toate organele de control care au
atribuţiuni în acest domeniu.
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