
                                             

R O MÂ N I A
      CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

                                            Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

                                                                                                           
H O T Ă R Â R EA Nr. 27/2013 

            Privitor la: anularea înregistrării autovehiculelor care nu se supun înmatriculării, 
care nu au fost înregistrate fără omologare R.A.R. .

        Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29-06-
2013, la care participă un nr. de 10 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie;
         Văzând că dl. consilier Dascălu Ştefan a fost ales Preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3
luni;
        Având în vedere
        Expunerea de motive a primarului comunei Lăcusteni cu privire la necesitatea adoptării proiectului
de hotărâre privind anularea înregistrării autovehiculelor care nu se supun înmatriculării, care au 
fost înrgistrate fără omologare R.A.R  
        Referatul  compartimentului  taxe şi impozite înregistrat cu nr. 1533/26.06.2013,  prin care se 
solicită anularea înregistrării unor autovehicule care nu se supun înmatriculării şi care au fost 
înrgistrate fără a avea omologare R.A.R. 
        Văzând: 
        Raportul  de  avizare  nr.1565/28.06.2013,  al  proiectului  de  Hotărâre  întocmit  de  secretarul
localităţii;
       Avizul comisiei de specialitate  a consiliului local care propune adoptarea proiectului de Hotărâre;
       În conformitate cu prevederile art. 16, din Sectiunea a-2-a, a  Legii  nr. 49/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu 
modificările  şi completările ulterioare;
        Potrivit prevederilor art. 36, alin. (2), alin. (6), pct.13 din  Legea  nr.215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;
        Respectând procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, modificată
şi completată;
        In temeiul art. 115. lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata cu 
modificările si completările ulterioare, adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E:
Art.1 - Se aprobă anularea  înregistrării autovehiculelor care nu se supun înmatriculării, 

care au fost înregistrate fără omologare R.A.R.,  conform Anexei care face parte integrantă din  
prezenta  hotărâre. 
           Art.2 - Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin 
compartimentul de specialitate.
           Art.2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare şi se va comunica 
Instituţiei Prefectului Judeţul Vâlcea pentru controlul de legalitate prin grija secretarului comunei .

   Lăcusteni: 29.06.2013
  

                                                        
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  
             DASCĂLU ŞTEFAN

    Contrasemnează:
     Ptr. SECRETAR  
    MITROI OCTAVIAN
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