
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 
aprobarea  Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru 
care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ- teritorială a oraşului Huedin 
 

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2020. 

  Având în vedere referatul de specialitate, înaintat de către Inspector Principal Boca Paula, 

înregistrat sub nr. 415/14.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea privind 

procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea 

înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Huedin.  

 Ținând seama de proiectul de hotarare nr. 1695/20.02.2020 înaintat de primar și avizat de comisia  

de muncă și protecție socială la ședința din data de 24.02.2020. 

Luând în considerare prevederile  art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului 78/2000 privind 

omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea 

comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România art. 2 alin. (1) din OG 71/2000 privind 

inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, art. (3) din Legea 

132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă. 

In temeiul prevederilor art 139 alin. (1) şi art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ     

      H O T Ă R Ă Ș T E 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 

vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ- teritorială a oraşului 

Huedin, conform anexei la prezenta hotarare. 

Art. 2.  începând cu data prezentei orice alte dispoziţii contrare se abrogă Art. 3 Prezenta hotărâre 

va lî înaintată Instituţiei Prefectului judeţului Cluj, în vederea verificării legalităţii şi se aduce la cunoştinţa 

publică prin afişare pe site-ul instituţiei. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Dezvoltare 

Durabilă și Comunicare, Compartimentul Protectie Civilă din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr. 39/28..02.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  13 

        Votat pentru:   13 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                      Cozea Dan 
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