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REFERAT   DE APROBARE 
privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 

 
Consiliul local al comunei Unțerni, județul Botoșani a adoptat HCL 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. Hotărârea are ca Anexă, un Regulament privind procedura pentru 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe 
raza administrativ-teritorială a comunei Unțeni. Această Anexă are la rândul său 6 anexe.  

Anexa nr.6 se referă la ” Modelul și caracteristicile plăcuței de înregistrare”. În anexa 
nr.6 se prezintă trei modele pentru plăcuțele de înregistrare așa cum a recomandat Direcției 
regim premise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne prin avizul lor prealabil consultativ.  

În această anexă trebuia stabilit un un singur model al plăcuței de înmatriculare. 
Din acest motiv, solicit modificarea anexei nr.6 din Aneza la H.C.L. nr.32/2022, 

propunând ca să rămână numai ultima variantă recomandată. 
Modificarea HCL nr.32/2022 se poate realiza în baza art.59 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care, la alin. (1) stabilește:  ”Modificarea unui act normativ constă în schimbarea 

expresă a textului unora sau mai multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă 

formulare.”  Fac de asemenea precizarea că HCL nr.32/2022 nu a intratîncă în circuitul civil. 
În acest sens, propun un proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la 

H.C.L. nr.32/2022. 
 

VICEPRIMAR 
GHEORGHE-MANOLE LISTAR 
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Raport de specialitate 
privind modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022 

 
Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc 
rapoartele de specialitate. 



Prin referatul de aprobare nr.5965 din 24 octombrie 2022 și a unui proiect de hotărâre privind 
modificarea anexei nr.6 din Anexa la H.C.L. nr.32/2022, viceprimarul comunei propune 
modificarea unei anexe, cu motivele justificate prin referat. 
 Analizând aceste două documente, constatat că sunt îndeplinite prevederile legale 
invocate prin proiectul de hotărâre, respectiv art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, baza legală din hotărârea nr.32/2022 rămânând aceiași. 
 

Consilier superior, 
Daniela Ursache 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46 din 24 octombrie 2022 
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 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. 
 

INIȚIATOR, 
Gheorghe-Manole Listar 

 
 



Consiliul local al comunei Unțeni 

Județul Botoșani 

Anexa  

la proiectul de hotărâre nr.46 din 24 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. 
 

INIȚIATOR, 
Gheorghe-Manole Listar 

 


