
 

 

R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNŢENI 

JUDEŢUL BOTOŞANI 
Tel/fax: 0231543802 

e-mail: primaria_untenibt@yahoo.com  
 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 

 
Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
vazând raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei cu nr.5966/2022, 
analizând propunerile viceprimarului comunei Unţeni cu referatul de aprobare 

nr.5965/2022,  
având în vedere rapoartele consultative ale comisiilor: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public 

şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  
-pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 
în baza prevederilor art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 temeiul art.196, alin. (1), lit.a) din O. U. G .Nr.57 /2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.I. – Anexa nr.6 din Anexa Hotărârii consiliului local nr.32 din 30 august 2022 
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 
comunei Unțeni, se modifică având conținutul din anexa la prezenta hotărâre.  

Art.II. - Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Președinde de ședință, 
Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 
 
 
 
 

 
 

Comuna Unțeni 
28 octombrie 2022 
Nr.46. 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

Vasile Ursachi 
 



 

 

Consiliul local al comunei Unțeni 

Județul Botoșani 

Anexa  

la hotărârea nr.46 din 28 octombrie 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Anexa 6 la Regulament 

 
 
 
 
 

Modelul și caracteristicile plăcuței de înregistrare 
 

 
 
 

UNȚENI 
BT 100 

 
 

a) Rândul superior - denumirea localității  
b) Rândul inferior - denumirea abreviată a județului și grup de cifre de la 01 la 9999 

care indică numărul de ordine la registrul de evidență 
 
Fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele și cifrele, în relief, de culoare 

neagră. 
Numărul de înregistrare al vehiculelor se compune din denumirea localității și 

denumirea abreviată a județului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum și dintr-
un număr de ordine, format din cifre arabe. 
 

Președinde de ședință, 

Consilier Gheorghe-Manole Listar 

 


