
 
 
 
 
 
                                     HOTARAREA nr. _12______ 
                                                 Din  22.04.2020 

 
privind : aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa si radierea vehiculelor 

care nu se supun înmatriculării de pe raza comunei Lieşti, judeţul Galaţi 
 
 
       INIŢIATOR:  Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 
       Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre:                2574/5.03.2020 
 
 
        Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit în şedinţa ordinara în data de 
22.04.2020; 
       Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, înregistrat sub nr. 
2574/5.03.2020; 
       Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului  de 
specialitate al primarului comunei Lieşti , înregistrat sub nr.  2575 /5.03.2020. 
       Având în vedere avizul comisiilor de specialitate; 
       Având în vedere  prevederile art. 23,alin.(3) din OMAI nr. 1501/2006, privind 
procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie 
provizorie sau pentru  probe a vehiculelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, cele ale art.14, alin.1, art.22, lit. a)  şi art. 25, alin.1 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1391/2006  pentru  aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.  195/2002  privind circulaţia pe drumurile 
publice; 
        Având în vedere  adresa Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Instituţiile 
Prefectului nr. 686847/03.10.2019 care cuprinde precizări referitoare la procedura 
de înregistrare şi radiere a vehiculelor la nivelul unităţilor administrative 
teritoriale; 
        Având în vedere avizul favorabil al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi 
Înmatriculăre a Vehiculelor, nr. 3795804/25.03.2020. 
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        Având în vedere prevederile  art. 129,  alin.2, lit. d), alin. 7, lit. s)  din 
Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/03.07.2019  privind  Codul  administrativ; 
        În temeiul art. 196 alin . (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 
57/03.07.2019  privind  Codul  administrativ. 
 
                                    
                                       HOTĂRAŞTE: 
 
        Art. 1 Se aprobă  Regulamentul pentru înregistrarea , evidenţa şi radierea 
vehiculelor care nu se supun înmatriculării de pe raza comunei Lieşti, judeţul 
Galaţi, conform  Anexei  care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art.2  Primarul comunei Lieşti se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a 
prezentei. 
       Art.3 Secretarul comunei Lieşti va asigura transmiterea şi publicitatea 
prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           Contrasemnează,    
               Vasile  BOCĂNEALĂ                                                SECRETAR GENERAL,                                                    

             ________________________                                        Vasile AVĂDĂNEI                   

                                 
                                                     ________________ 

 
 


