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Atenție, se afisează forma consolidată a ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002(Republicata 1) din Monitorul Ofi-
cial nr.670 din 03-08-2006 

Articolul 17 
(1) Radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii 
definitive din circulație a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: 
a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulație a vehiculului şi face dovada depozitarii acestuia într-un spațiu adecvat, deținut 
în condițiile legii; 
b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării; 
c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 
d) în cazul furtului vehiculului. 
(2) Radierea din evidență a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a 
efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condițiile legii. 
(3) Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. 
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziție a autorității administrației publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din 
oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziției respective. 
(5) Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situații: 
a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care 
atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz; 
b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat. 

La data de 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 

(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe 
titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni. 

La data de 02-09-2017 Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANŢA nr. 14 
din 18 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 23 august 2017 
La data de 20-09-2006 Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006, publi-
cată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. 
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