
 

          ROMÂNIA                                       

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                           Ex.___ 

        INSTITUŢIA PREFECTULUI  

        JUDEŢUL CARAŞ - SEVERIN 

 

 

 

O R D I N 

privind organizarea unui sediu secundar de lucru al Serviciului public comunitar 

regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor  

în Municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin,  

 

 

Având în vedere: 

- Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, 

radierii, și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru 

probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.M.A.I. nr. 139/16.09.2020 privind unele măsuri organizatorice în 

domeniul înmatriculării vehiculelor; 

- Referatul sefului serviciului S.P.C.R.P.C.Î.V.nr. 33716 din 21.09.2020 

privind propunerea de emitere a unui Ordin al Prefectului, în temeiul 

Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 139 din 16.09.2020 

privind unele măsuri organizatorice în domeniul înmatriculării 

vehiculelor, în vederea organizării unui sediu secundar de  lucru în 

Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin 

În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

 

          PREFECTUL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN EMITE PREZENTUL 

 

O R D I N: 

 
 

Art. 1. Se organizează sediul secundar de lucru al Serviciului public comunitar 

regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Caraș-Severin în Municipiul 

Caransebeș, Str. Țarinei nr. 7, (Sediul Poliției Municipiului Caransebeș), județul Caraș-

Severin. 

 Art.2. La sediul secundar menționat la art.1., se vor desfășura exclusiv activități 

de preluare a documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare, radiere, transcriere 

a dreptului de proprietate, autorizare provizorie în circulație și eliberare a plăcilor cu 

numere de înmatriculare sau provizorii. 

 Art.3. Activitățile prevăzute la art.2, se desfășoară săptămânal, în zilele de marți 

și joi, între orele 09.00 și 13.00, după cum urmează: 09.00-12.30- preluare documente, 



între orele 12.30-13.00- eliberare documente și plăci cu numere de înmatriculare sau 

provizorii.  

 Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin  se 

încredințează Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a 

vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului-Județul Caraș-Severin, care îl va comunica 

Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și 

Contenciosul Administrativ și îl aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul 

Instituției Prefectului-Județul Caraș-Severin. 

 

 

 

                                               P R E F E C T, 

 

                                               

                                              Cristian GÂFU         

 

 

 

          

 

               AVIZAT 

                     Serviciul Verificarea Legalităţii  

                                                                     Actelor, a Aplicării Actelor Normative   

        şi Contenciosul Administrativ    

                                                                                          ŞEF SERVICIU, 

 

                  Liliana TURCOANE   
 

 

 

 

Serviciul Public Comunitar Regim 

Permise de Conducere și 

Înmatriculare a Vehiculelor 

                            ȘEF SERVICIU 

 

               Comisar șef de poliție 

               George MARINESCU 
 

 

 

 

Nr. _______            

Din ________ /2020 
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Ex.1 - Instituţia Prefectului judeţul Caraş – Severin – SVLAAANCA 

Ex.2 – Instituţia Prefectului judeţul Caraş – Severin – SPCRPCIV și multiplicat pentru publicare pe site. 
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