
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZAU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea procedurii pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 

pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-
teritorială a Comunei Florica 

 

Consiliul Local al comunei Florica,  judetul Buzau 

Avand in vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei  Florica inregistrat sub nr.  

1933/22.10.2019; 

  - Avizul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor 
nr. 3908197/31.03.2020 inregistrata in registrul institutiei primariei Florica cu nr. 
907/22.04.2020 

 -prevederile Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, 

înregistrării, radierii si eliberarea  autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe 
a vehiculelor; 

 -prevederile Ordin nr. 2132/2005 privind omologarea individuală, eliberarea   

cărtii de identitate si certificarea  autenticității vehculelor rutiere - RNTR 7; 

 -prevederile HG nr. 1391/2006 privind  aprobarea regulamentului de 
aplicare a OUG nr. 195/2002;  

 -prevederile OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările si completările  

ulterioare privind  circulatia pe drumurile publice;  

 -prevederile pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe  

care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe 
drumurile publice din Romania - RNTR 2; 

În temeiul, art. 139 alin. 1, si art 196 alin 1 lit. a din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



Art.l Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor de pe raza administrativ teritorială a Comunei Florica, judeţul 
Buzau, care nu se supun înmatriculării, ai căror proprietari au 
domiciliul/resedinta/sediul ori punctul de lucru în  sat Florica, Comuna Florica, 
judeţul Buzau. 

Art.2 Primarul comunei prin compartimentul Contabilitate, taxe si impozite 
locale, achizitii publice si  urbanism va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art.3 Secretarul general delegat al comunei Florica va comunica prezenta 
hotarare autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  

             

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier  local, 

NICOLESCU ELENA 
                                                                                                                         
Contrasemnează, 

Florica 24.04.2020                                                       Secretar general delegat,               

Nr.  21                                                                            Lupu Marcelica Adriana 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta din data de 24.04.2020 
cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, ,cu un numar de 7 
voturi pentru ,0 abtineri si  0 voturi impotriva , din numarul total de 8 consilieri in functie si 7 consilieri 
prezenti la sedinta 


