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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 

PROIECT de HOTĂRÂRE 
nr.5820 din 5 decembrie 2019 

pentru aprobarea Regulamentului privind  procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 

administrativ-teritorială a comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava 
 

  Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele Sucevei, judeţul  Suceava; 
 Având  la bază: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr.5821/05.12.2019,prezentat  de 
domnul  Mechno Mihail, primarul comunei Izvoarele Sucevei, județul 
Suceava; 

 raportul compartimentului impozite și taxe locale din cadrul aparatului de  
specialitate al primarului, înregistrat  sub  nr. 5822/05.12.2019; 

 avizul Comisiei  de  specialitate in cadrul Consiliului Local,  înregistrat  sub  
nr.5823/05.12.2019; 

 Prevederile art.14 alin.1 din Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind 
circulația pe drumurile publice,republicată;  

 Art.23 alin.3 din Ordinul MAI 1501/2006 privind procedura 
înmatriculării,radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor; 

 Adresa nr.686.847/03.10.2019 a Ministerului Afacerilor Interne-Direcția 
Generală pentru Relațiile cu Instițiile Prefectului; 

 Adresa nr.3907855/21.11.2019 din partea Direcției Regim Permise de 
Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor; 

 Avizul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor nr._________/____________; 

În temeiul art.129 alin.1 și alin. (14) lit. a şi art.139 alin. (1) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local pentru aprobarea Regulamentului privind  procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 
înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoarele Sucevei, judetul 
Suceava,în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 
5824/05.12.2019 și care a făcut obiectul: 
    a) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,la avizierul propriu.  
 

Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei  
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HOTĂRĂSTE: 

 
 Art.1:Se aprobă Regulamentul privind  procedura pentru înregistrarea, evidenţa 
şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, cf. anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin compartimentul contabilitate.  
            Art.3:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
UAT, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei, Instituției 
prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 

 
Iniţiator,                    Avizează  
Primar,                   Secretarul general al UAT, 

     Mihail MECHNO                                    Cătălina JURAVLE               
 


