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H O T Ă R Â R E A   NR.  50  
Privind aprobarea înregistrării unor vehicule   

 
 

Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de 28.06.2007 ; 
 Având în vedere necesitatea înregistrării unor vehicule din proprietatea Consiliului 
local communal ;   
  Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae, avizul  
comisiei  nr. 1 , raportul compartimentului de specialitate precum şi avizul de legalitate 
al secretarului comunei; 
 În conformitate cu prevederile art. 14, alin. (1), art. 15, alin. (3) şi art. 19 din 
O.U.G. nr. 195/2002 republicată, cele ale art. 22 , lit. „a”, art. 25, alin. (1) din H.G. nr. 
1391/2006 precum şi cele ale art . 5, art. 23 şi art. 26 din Ordinul nr. 1501/2006 ; 

În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. “d” şi alin. (6) lit. „a” , pct. 14 din Legea nr. 
215/2001 republicată  ; 
 În temeiul art.45, alin. (1) din Legea  administraţiei  publice locale nr. 
215/23.04.2001 republicată ; 
                                            

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1 - Se aprobă înregistrarea unor vehicule din proprietatea Consiliului local 
comunal care nu se supun înmatriculării precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală 
proprietatea persoanelor fizice din comuna Poarta Albă .    
          Art. 2 – Efectuarea înregistrării vehiculelor care nu se supun înmatriculării se face 
prin grija compartimentului financiar – contabil în baza documentelor de provenienţă şi 
evidenţă existente în cadrul compartimentului . 

Art. 3 -  Odată cu înregistrarea vehiculelor  prevăzute la art. 1 ş 2 Primăria va 
elibera un certificat de înregistrare precum şi plăcuţele cu nr. de înregistrare în condiţiile 
legii .  

Art. 4 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 
 Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, - 
voturi  împotrivă din totalul de 13 voturi exprimate. 
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