
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA BERISLAVESTI, 

CONSILIUL LOCAL, 

H O T A R A R E A NR. 54 

Privind regulamentul  pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor  

de pe raza Comunei Berislavesti care nu se supun înmatriculării si unele reguli 

privind circulatia acestora 

 
                 Consiliul local al comunei Berislavesti, judetul Valcea,intrunit in sedinta 

ordinara in data de 30 octombrie  2015, la care participa un numar de 11 consilieri 

din totalul de 11 consilieri in functie, 

                 Vazand ca domnul consilier Calina Ilie a fost  ales presedinte de sedinta, 

                 Luand in dezbatere expunere de motive  a primarului, precum si raportul 

de specialitate inregistrat sub nr.6395 din 23.10.2015, prin care se propune 

adoptarea regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de 

pe raza Comunei Berislavesti care nu se supun înmatriculării si unele reguli privind 

circulatia acestora, 

                 Tinand cont de  raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

local precum si de referatul de avizare al legalitatii al secretarului, favorabile, 

                  In conformitate cu prevederile art. 7, art 23 din OMAI nr. 1501 /2006, 

art. 11 si art. 19 din OUG 195/2006 , precum si de art. 6 din  legea nr. 52/2003 

,privind transparenta decizionala in administratia publica,  

                  In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale 

,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, cu un  nr. de 11 voturi 

“pentru” adopta  urmatoarea : 

 

H O T A R A R E  
 

                   Art.1.- Se aproba Regulamentul   pentru înregistrarea, evidenţa şi 

radierea vehiculelor de pe raza Comunei Berislavesti care nu se supun 

înmatriculării si unele reguli privind circulatia acestora, conform anexei, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

                    Art. 2.- Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica  prin 

afisare, si va fi comunicata Primarului si Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, in 

termen legal , in  vederea exercitarii controlului  cu privire la legalitate. 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                               contrasemneaza, 

                          Calina Ilie                                              secretar, Cernea Maria 

 BERISLAVESTI, 30 ctombrie 2015 


