ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 132 din 01.09.2016
privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza
orasului Tautii Magheraus,care nu se supun inmatricularii
Consiliul local al orașului Tăuții Măgherăuș întrunit în ședința extraordinară la data de 01.09.2016
Avand in vedere:
avizul favorabil al Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, obtinut in acest
sens prin adresa nr. 910110/17.08.2016 ,
- Expunerea de motive a primarului orasului Tautii Magheraus
- referatul nr. 6519/12.07.2016 privind stabilirea unor masuri pentru inregistrarea vehiculelor pentru care
nu exista obligativitatea inmatricularii
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- avizul Secretarului orasului Tautii Magheraus
In temeiul prevederilor art.14,alin(1) din Sectiunea a-2-a ,a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 22, lit.a) si a art.25 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr.
1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice ,modificata prin Hotararea Guvernului nr. 56 din 24 ianuarie 2007;
Potrivit prevederilor art.36,alin(9) si art.45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-

HOTARASTE
Art.1 – Se aproba Regulamentul pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza orasului
Tautii Magheraus, care nu se supun inmatricularii, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl Anton
Ardelean prin compartimentul Politia Locala Tautii Magheraus si Serviciul Financiar Contabil.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramures
- Primarului orasului Tautii Magheraus
Compartimentului Politia Locala din cadrul Primăriei orasului Tautii Magheraus
- Serviciului Financiar Contabil
- Se face publică prin afişare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bonti Iosif
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Bindila Calin Ioan
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie
Adoptata cu unanimitate de voturi
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