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ORAŞUL COSTEŞTI                                                                           
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                 
                                                              

         HOTĂRÂRE nr.38 
privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru ȋnregistrarea, evidența și 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea ȋnregistrării, de pe raza 
admnistrativ-teritorială a orașului Costești, județul Argeș 

 
   Consiliul Local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa ordinară în ziua                   
de 24.05.2022;            
 Având în vedere: 
             -Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul orașului 
Costești, înregistrat sub nr.9608/21.04.2022; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.9609/21.04.2022; 
-avizul Direcției Regim Permise de Conducere și Ȋnmatriculare a Vehiculelor, solicitat și 

obținut ȋn acest sens, ȋnregistrat sub nr.7121/23.03.2022;  
-prevederile art.23 din Ordinul nr.1.501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu 
modificările și completările ulterioare, 

-dispozițiile art.14 din O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -H.G. nr.1.391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-O.G. nr.78/2000, privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi 
certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe 
piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, 
cu modificările și completările ulterioare; 

-O.G. nr.81/2000, privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau 
înregistrate în România;  

-Legea nr.49/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                                 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

-Legea nr.132/2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Ordin nr.1.454/2006, privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului                               
de înmatriculare şi ale celui de înregistrare, cu modificările și completările ulterioare; 

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Costeşti; 
 Ţinând cont de prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.„d”, art.133 alin.(1) şi                   
art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
            În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
 

               H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art.1.Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru ȋnregistrarea, evidența și radierea 
vehiculelor pentru care există obligativitatea ȋnregistrării, de pe raza admnistrativ-teritorială a 
orașului Costești, județul Argeș, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărȃre. 
           Art.2.Primarul oraşului Costeşti, prin Serviciul Buget Contabilitate Impozite și Taxe Locale, 
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
           Art.3.Secretarul general al oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în termenul 
legal: 
           -Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
           -Primarului oraşului Costeşti; 
           -Serviciului buget contabilitate-impozite și taxe  locale; 
           -Compartimentului Juridic; 

          Dată astăzi:24.05.2022  
                                                                                contrasemnează secretar general oraş 

        Chiriţă Iuliana 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                         VOICU NICOLETA                         


