ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 114/27.11.2015
privind modificarea HCL nr. 22/06.04.2012 privind aprobarea Regulamentului pentru
înregistrarea, evidenta şi radierea vehiculelor de pe raza Comunei Frecăţei, jud.Tulcea care nu se
supun înmatriculării
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local Frecăţei;
Ţinând cont de:
- prevederile O.G. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- prevederile O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată,
modificată şi completată ulterior;
- prevederile H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- Ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi
eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.
În temeiul, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1), lit.”b” din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, modificata şi completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2 din HCL nr. 22/06.04.2012, dupa cum urmeaza:
a) taxă înscriere - 60 lei pentru vehiculele cu masa autorizată pana la 3500 kg;
- 145 lei pentru vehiculele cu masa autorizată peste 3500 kg;
b) certificat de înregistrare - 20 lei;
c) taxă număr - 30 lei pentru moped si vehicule cu tractiune animala;
- 60 lei pentru tractor agricol sau forestier, inclusiv remorcile destinate a fi tractate
de acestea;
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 22/06.04.2012, raman neschimbate.
Art. 3. Executarea hotarârii va fi asigurata conform legii, de către Primarul Comunei Frecăţei, prin
compartimentul stabilire, control si colectare taxe si impozite locale, amenzi, penalităţi.
Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusă la cunostinţă publică prin orice mijloace, afişare la panoul din
sediul Primariei comunei Frecăţei şi pe site-ul www.primariafrecatei.ro prin grija secretarului şi va
fi comunicata Institutia Prefectului – Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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