GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL GALAŢI

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor

INFORMARE
CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA PROCESULUI
DE ÎNMATRICULARE A
AUTOVEHICULELOR ÎN JUDEŢUL
GALAŢI ÎN ULTIMELE 12 LUNI.
ANALIZĂ COMPARATIVA CU PERIOADA
PRECEDENTĂ

În cadrul aparatului propriu al Instituţiei Prefectului – judeţul Galaţi este
organizat Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a
Vehiculelor, una din atribuţiile principale ale acestui serviciu fiind utilizarea,
actualizarea şi valorificarea Registrului judeţean de evidenţă a vehiculelor
înmatriculate.
Perioada anilor 2017-2019 a fost o perioadă cu totul specială în ceea ce priveşte
parcul auto din Romania, dar şi din judeţul Galaţi, ca urmare a intrării în vigoare a
Legii nr.1/2017 de eliminare a unor taxe şi tarife, act normativ care a eliminat timbrul
de mediu – taxă a cărei valoare era determinată de norma de poluare a autovehiculului,
efectele făcându-se simţite în ceea ce priveşte numărul achiziţiilor pe acest segment.
Parcul auto din judeţ, la 30.06.2019 numără 195.360 vehicule, cu 10.551 unităţi
mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 24.584 mai multe faţă de
30.06.2017.
Dintre acestea, 154.424 sunt vehicule din categoria autoturismelor, iar 20.749
din categoria autoutilitarelor.
Facem precizarea ca din totalul menţionat mai sus, 113.195 vehicule rutiere
figurează înmatriculate în mun. Galaţi, diferenţa fiind în celelalte localităţi din judeţ.
Situaţia comparativă a înmatriculărilor efectuate la nivelul unităţii noastre
funcţie de anul de fabricaţie se prezintă în tabelul următor:
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TOTAL – 34.827

