
 

ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI GEOAGIU 

 H O T Ă R Â R E A    nr.  72 / 2020 

privind modificarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe 

raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii 

 

Consiliul Local al orasului Geoagiu, judetul Hunedoara; 

Avand in vedere proiectul de hotărâre nr. 68/03.06.2020, referatul de aprobare al primarului 

orasului Geoagiu nr. 69/03.06.2020 prin care se propune modificarea taxelor pentru înregistrarea 

vehiculelor care nu se supun înmatriculării, prevăzute în Regulamentul pentru inregistrarea, evidenta si 

radierea vehiculelor de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii, raportul Serviciului 

Registrul Agricol, Gospodărire Comunală nr. 73/17.06.2020, precum și avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate ale consiliului local nr. 4652/25.06.2020, nr. 4659/25.06.2020 și nr. 4665/25.06.2020   

În conformitate cu prevederile: 

-  art. 14, alin. (1) din   Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- 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,  cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 23 din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi 

eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

     - art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Reținând că a fost îndeplinită obligația autorităților administratiei publice de a informa și de a 

supune dezbaterii publice proiectele de acte normative așa cum este reglementată de Legea nr. 52/2003 

privind transparența decizională în administrația public, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), lit. “b”, alin. (4), lit.”c”  şi ale art. 139, alin. (3), lit. “c” din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

HOTARASTE 

 

Art. I  Se aprobă modificarea art. 22 din  Regulamentul pentru inregistrarea, evidenta si radierea 

vehiculelor de pe raza UAT oras Geoagiu, care nu se supun inmatricularii, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 

65/25.05.2018, după cum urmează:  

Art. 22. Taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun inmatricularii 

(1) Taxa de inregistrare a vehiculelor lente  este de 50 lei. 

(2)  Contravaloarea certificatului de inregistrare este de 30 lei.  

(3) Contravaloarea unei placute cu numar de inregistrare este de 40 lei. 

(4) Pentru vehiculele cu tractiune animala taxa de inregistrare este de 50 lei, care 

cuprinde si contravaloarea placutei cu numar de inregistrare. 

Art. II. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – judeţul Hunedoara,  Primarului 

oraşului Geoagiu, Compartimetului buget, financiar, Serviciului Registru Agricol si Gospodarire 

Comunala, Biroului Impozite și Taxe Locale. 

Geoagiu, 26.06.2020 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                           Contrasemnează  

           Zaharie Nicolae                                                                                  Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 


