Către:

PRIMĂRIA ________________________________________

Subsemnatul_____________________________________________domiciliat
în____________________________str./satul__________________________nr.________
posesor al BI/CI seria _______nr. ___________________________ eliberat de Poliţia
_____________________ la data de ___________________.
Vă rog să eliberaţi autorizaţia de circulaţie şi număr înregistrare pentru vehiculul cu
tracţiune animală al cărui proprietar sunt.
OBLIGAŢIILE conducătorilor vehiculelor cu tracţiune animală:
Conducătorul vehiculului înregistrat trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002, republicată şi aprobată prin Legea
nr.49/2006 şi OUG. 63/2006 precum Regulamentul de aplicare a acesteia.
a) Să poarte asupra sa actul de identitate, certificatul de înregistrare în toate cazurile
când circulă cu atelajul pe drumurile publice
b) Să circule pe marginea dreaptă al carosabilului (cu roţile de dreapta pe acostamentul
drumului)
c) să circule pe drumurile publice cu vehiculul echipat cu nr. înregistrare
d) vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţă cu două dispozitive
fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate, cu două dispozitive
fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de
marginile exterioare ale vehiculului
e) să circule pe timp de noapte sau vizibilitate redusă cu felinar aprins pe partea stângă
al atelajului vizibil din ambele sensuri şi să poarte îmbrăcăminte cu elemente
fluorescent-reflectorizante
f) să nu oprească sau să staţioneze pe partea carosabilă a drumului public
g) să nu circule pe drumurile naţionale (borne km. Roşu-alb) în zilele de sâmbătă şi
duminică, sărbători legale între orele 17,00-07,00 iarna şi 22,00-05,00 vara
h) să nu conducă în timp ce se găsesc sub influenţa băuturilor alcoolice
i) la schimbarea direcţiei de mers să semnalizeze cu mâna şi să se asigure că din faţă
sau din spate nu circulă în imediata apropiere nici un vehicul
j) este interzis să părăsească vehiculul cu animalele în timpul mersului, staţionării
k) să nu circule cu mânji sau alte animale neînhămate, care însoţesc vehiculul, dacă
acestea nu sunt legate de partea dreaptă a vehiculului
l) să nu intre cu vehiculul murdar de noroi pe drumurile modernizate sau pietruite
m) este interzis să conducă vehiculele cu roţi pneumatice, fără a fi prevăzute cu frâne

Odorheiu Secuiesc, la_______________

Semnătura ________________

