
ROMÂNIA 
JUDETUL BRĂILA 

MUNIciPIUL BRĂILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA 

:a: O TA R. A R. E A NR.. '726 

di ...... 2'7.:12.2021 

Privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 referitoare la 
"Aprobarea înregistrării şi ţinerii evidenţei vehiculelor şi utilajelor 
pentru care nu există obligaţia înmatriculării, conform prevederilor 
O.U.G. nr.195/2002". 

OONSILIUL LOOAX.lJtCONOIPA L BBAIX·A 

La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila ; 

Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, raportul comun de 
specialitate al Direcţiei Tehnice, Direcţiei Juridic Contencios Administraţie 

Publică Locală şi Direcţiei Finanţelor Publice Locale, raportul de specialitate al 
Serviciului de Transport Public Local de Călători , precum şi avizele comisiilor 
de specialitate nr. 1, 3, si 5 din cadrul C.L.M . Brăila ; 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) şi art.14 alin. (1) din 
O.U.G. nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 22, lit. a) şi art. 25 alin. (1) din anexa 
nr.1 la HGR nr.1391/2006 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 
O.U.G. nr.195/2002, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, art.491 alin . (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată , cu modificările si completările ulterioare; 

În baza art. 129 alin. (1) şi (2), lit. b), alin (4), lit. c) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin . (1) şi (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

:a:OTAR.A S T E: 

Art.l Se aprobă modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015, după 
cum urmează : 

1. Art.3 se modifică si va avea următorul cuprins: , 



"Art.3 Pentru înregistrarea unui vehicul sau utilaj lent, pentru care nu 
există obligaţia înmatriculării, proprietarii acestora, de pe raza Municipiului 
Brăila , vor achita, începând cu 01 .01.2022, la casieria Serviciului de Transport 
Public Local de Călători si Administrare Portuară Brăila următoarele taxe: , 

a. Certificat de înregistrare (imprimat) - Anexa C = 11 ,30 lei 
= 73 lei b. PIăcuţe cu nr. de înregistrare (setul) - Anexa O 

c. Taxă de înregistrare unică = 112 lei" 

Art.ll Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 282/27.10.2015 rămân 
neschimbate. 

A rt,l II Începând cu data de 01.01.2022, H.C.L.M. Brăila 
nr. 705/21.12.2020 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art,lV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul 
Municipiului Brăila, prin Serviciul de Transport Public Local de Călători şi 

Administrare Portuară, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce 
la cunoştinţă publică şi o va comunica celor interesaţi. 
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