
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA CĂLĂRAȘI 
JUD.. CLUJ  
 

HOTĂRARE NR. 64/19.08.2021  
         Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea inregistrării, de pe raza administrativ teritorială a Comunei 
Călăraşi, jud. Cluj,  

Consiliul Local al Comunei Călărași, întrunit în şedinţă ordinară  
        Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. din Constituția României, republicată;  
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 
prin Legea nr. 199/1997;  
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică ;  
e) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată,  
f) Ordinului nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii si eliberarea autorizatiei 
de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor , OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare privind circulatia pe drumurile publice, HG nr. 1391/2006 privind aprobarea 
regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 , Ordin nr. 2132/2005 privind omologarea individuală, 
eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticității vehiculelor rutiere  
g)ORDIN nr. 2224 din 23.dec.2020 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi 
eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la 
acestea - RNTR 2  
           Luând act de:  
a) proiectul de hotărâre initiat de Primarul Comunei Călărași, însotit de raportul de aprobare, prin care 
solicită aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
de pe raza administrativ teritorială a Comunei Călărași, jud. Cluj, care nu se supun înmatriculării;  
a) raportul compartimentului de resort si referatul compartimetului de specialitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei;  
b) avizul comisiei de specialitate nr. 3;  
c) Avizul consultativ nr. 3992971/19.07.2021 al Direcției Regim Permise de Conducere si Înmatriculare 
Vehicule din cadrul MAI, inregistrat la Primaria comunei Călărași cu nr. 3859/22.07.2021;  
             În temeiul art. 129 alin.2 lit. b, alin.7 lit.g, art.196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ  

Consiliul local al comunei Călărași adoptă prezenta  
HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 
pentru care există obligativitatea inregistrării, de pe raza administrativ teritorială a Comunei Călăraşi, jud. 
Cluj, ai căror proprietari au domiciliul, resedinta , sediul sau punctul de lucru în Comuna Călărași, judetul 
Cluj.  
 



 
Art. 2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Comunei Călărași nr. 49 din 
08.12.2005.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituție Prefectului - Județul Cluj, în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitatea actelor administrative, Primarului Comunei Călărași, Postului de 
Politie Călărași, Politiei Locale Călăraşi, Serviciului Permise Auto si Înmatriculări din cadrul Institutiei 
Prefectului - Judetul Cluj şi afişare pe www.primariacalarasi-cluj.ro.  
              Presedinte de sedintă,                                            contrasemnează secretar general  
                   Rozalia BAKO                                                      Ofelia Nastasia BONDA 
 
  


