ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL COMUNA ODAILE

Tel.: 547605; tel/fax:525494;
email: primariaodailebz@yahoo.com

HOTARARE

Privind inregistrarea si radierea vehiculelor pentru care nu exista obligatia
inmatricularii

Consiliul local al comunei Odaile,
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Odaile, inreg. la nr.163 din
23.02.2009;
- Avizul comisiei de specialitate inregistrat la nr. 164 din 23.02.2009;
- Raportul contabilului Primariei comunei Odaile inregistrat la
nr.165/23.02.2009;
-OUG nr.195/2002,privind circulatia pe drumurile publice,modificata si
completata prin OUG nr.50/2004, art.14 si art.113, lit.f;
-HG nr.85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG
nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, art.41,42,47 si 48;
-Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, modificata si completata prin Legea
nr.494/2004;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala,

HOTARASTE:
Art.1.Consiliul local al comunei Odaile aproba ca incepand cu data
prezentei, sa se realizeze la nivelul comunei, inregistrarea si radierea
tuturor vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii, prevazuta
in H.G. nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003, privind
Codul Fiscal si cuprinse in Anexa nr.1,
prezentata de prima comisie de specialitate si Consiliului local, care face
parte integranta din prezenta. Inregistrarea se va face de catre Domnul
Stroe Vasile, salariatul cu atributii in aparatul propriu al Consiliului local.
Art.2.Pentru fiecare vehicul din categoria celor prevazute la art.1
si cuprinse in anexa 1, odata cu inregistrarea se va emite certificatul de
inregistrare, valabil la nivelul comunei Odaile, cuprins in anexa 2,
prezentata de primar comisiei de specialitate si Consiliului local, care face

parte integranta din prezenta. Odata cu certificatul se va elibera si placuta
cu numarul de inregistrare compus din denumirea comunei si numarul de
ordine, ce se va aplica pe vehicul.
Art.3.Circulatia pe drumurile publice a vehicolelor neinregistrate
ori sau care nu poarta placuta cu numarul de inregistrare este interzisa si se
sanctioneaza conform legii.
Art.4.Radierea din evidenta a vehicolelor inregistrate la nivelul
comunei Odaile conform prezentei hotarari se va face in conditiile art.47 si
48 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, privind circulatia pe
drumurile publice, astfel cum a fost modificata si completata prin OUG
nr.50/2004.
Art.5.Se stabileste taxa de inregistrare a vehicolelor pentru care
nu exista obligatia inmatricularii in cuantum de 30 lei pentru vehicole cu
tractiune animala si 50 lei pentru cele cu tractiune mecanica, taxa valabila
cu 01.03.2009 si pana la finele anului 2009, urmand a fi actualizata odata cu
aprobarea hotararii privind taxele locale pentru anul 2009, care reprezinta
venit la bugetul local, obligatie bugetara de care vor fi instiintati toti cei
vizati, de catre salariatii serviciului financiar contabil de la nivelul comunei.
Art.6.Primarul comunei Odaile, prin salariatii serviciului
financiar contabil, cu sprijinul Postului de Politie de la nivelul comunei, vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.2 Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica
prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va face
publicitatea ceruta de lege.
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PRESEDINTE,

Avizat secretar,
Constantin Somoiag
\
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____voturi pentru,
____voturi impotriva, ____abtineri.

