ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÎRE
privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport,
depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza
municipiului Alba Iulia
Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului “Administrarea
Domeniului Public şi Privat” din cadrul Serviciului Public “Administrarea
patrimoniului local”cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitățile de
ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar
pe raza municipiului Alba Iulia
Văzând dispozițiile art.64 alin.(1) – (3), art.97 și art.128 alin.(1) lit.d și lit.g
din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale art.203^1 – 203^4 din HG nr.1.391/2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii poliției locale
nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36, ale art.45 şi ale art.115 (1) lit.b din Legea
nr.215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, propunem Consiliului Local al municipiului Alba Iulia să
adopte următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Aprobă Regulamentul privind activitățile de ridicare, transport,
depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza
municipiului Alba Iulia, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.Serviciul „Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul
Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului
Local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta
hotărâre.
Art.3. Hotărârea se comunică la:
-Primarul municipiului Alba Iulia
-Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
-Serviciul “Administrarea Domeniului Public şi Privat”
-Serviciul Poliția Locală a municipiului Alba Iulia
-Direcția Tehnică, Devoltare
-Direcția Urbanism

Alba Iulia ________________
Iniţiator
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ROMÂNIA
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SERVICIUL ADMINISTRAREA
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BIROU ELABORARE CONTRACTE
ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Nr.15.699 /2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport, depozitare
și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba
Iulia

Pentru punerea în aplicare a H.G. nr.965/15.12.2016 pentru modificarea H.G.
nr.1391/2006, privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002
cu modificările şi completările ulterioare, privind circula ţia pe drumurile publice
este necesară stabilirea unor proceduri de lucru necesare personalului angrenat în
această activitate.
Ţinând seama de faptul c ă oprirea şi staţionarea neregulamentar ă
sunt tot mai frecvent întâlnite pe drumurile publice, consecin ţele fiind
suportate de ceilalţi participanţi la trafic, este necesară îndepărtarea
vehiculelor care constituie obstacole pentru circula ţia pe drumurile
pubiice prin proceduri de ridicare, transport şi depozitare în locuri
special amenajate
Pentru îmbun ătăţirea condiţiilor de deplasare a vehiculelor şi a
creşterii gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile
publice
au
fost
stabilite
prin
OUG
nr.195/2002
sancţiuni
contravenţionale (art.108 alin.1,lit.b) pct.7) şi măsuri tehnicoadministrative de ridicare a vehiculelor (art, 64 şi art.97 alin.1 lit.d))
pentru înlăturarea stării de pericol
Măsura tehnico-administrativă de ridicare a vehiculelor este util ă
şi deserveşte interesul public cu privir e la fluidizarea circulaţiei pe
drumurile publice şi responsabilizarea conducătorilor d e v e h i c u l e
p e n t r u r e s p e c t a r e a l e gi i i a r o p e r a ţ i u n i l e d e r i d i c a r e e x e c u t a t e
u r m ă r e s c îndepărtarea vehiculului care, printr-o staţionare voluntară,
constituie obstacol pentru ceilalţi participanţi la trafic.
Legea poliţiei locale, nr. 155/2010, confer ă poliţiştilor locali
„competenţe în domeniul circulaţiei pe drumurile publice" şi prevede
(art.7 lit.h)) atribu ţia de a „constata contraven ţii şi aplica sancţiuni
pentru î nc ălcarea normelor legal e privind oprirea, st a ţionarea,
parcarea vehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune
măsuri de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar", m ăsura
menţionată, dispus ă de poliţistul local, având acelea şi condiţii de
executare ca cele prev ăzute de OUG nr.195/2002.
Dispoziţiile prev ăzute în OUG nr.195/2002 au ca scop asigurarea
desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice,

precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a s ănăt ăţ i i
p ers oanel or p art i ci p ant e l a t rafi c sau af l at e î n z ona drum ului publ i c,
prot ec ţ i a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a
proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice prevede
dreptul autorităţilor administraţiei publice locale de a realiza ridicarea şi
depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate şi de a percepe contravaloarea
cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate
neregulamentar de la deţinătorul acestora.
În urma sesizărilor primite din partea cetăţenilor cu privire la situaţii de
indisciplină a posesorilor de vehicule care, prin ocuparea unor locuri nepermise
aparţinând drumului public, obstrucţionează accesul vehiculelor aflate în misiune
(politie, jandarmi, pompieri, salvare, etc). cele de intervenţie la reţelele de apă,
gaze, telefonie, electricitate, etc. sau cele de ridicare a reziduurilor menajere ori
blochează accesul pietonilor, s-a constatat necesitatea soluţionării acestor
probleme conform prevederilor legislaţiei rutiere.
Având în vedere cele de mai sus, dispozițiile art.64 alin.(1) – (3),
art.97 și art.128 alin.(1) lit.d și lit.g din OUG nr.195/2002 privind circulația
pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ale art.203^1 – 203^4 din HG nr.1.391/2006 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe
drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Legii
poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, în temeiul prevederilor art.36, ale art.45 şi ale art.115 (1) lit.b din
Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, propunem Consiliului Local al
municipiului Alba Iulia să aprobe Regulamentul privind activitățile de
ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate
neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia, conform Anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Alba Iulia ___________
Șef Birou ECADP
Pripon Mihai Constantin

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
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Anexa la Hotărârea nr._____/________

REGULAMENT
privind privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a
autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art.1 Prezentul regulament stabileşte condițiile specifice privind
efectuarea activităţilor de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă, potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare, H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările
ulterioare, Art.II din H.G. nr.965/2016 pentru modificarea și completarea H.G. nr.
1391/2006 - Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice și a Legii poliției locale nr.155/2010, republicată, cu modificările
și completările ulterioare.
Art.2 Ridicarea vehiculelor va fi efectuată de către operatorul autorizat/
compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului
Public și Privat din cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului Local din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, prin intermediul acestuia
realizându-se şi activitatea de transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor
staţionate neregulamentar în Municipiului Alba Iulia.
Art.3 Măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculelor, staționate
neregulamentar pe partea carosabilă, poate fi dispusă de către polițistul rutier sau
polițistul local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice, în cazurile și
condițiile reglementate de prevederile capitolul VII, secțiunea a II-a, paragraful 4 ,,
Ridicarea vehiculelor’’ (art.203^1 – 203^4) din H.G. nr.1391/2006 - Regulamentul
de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
CAPITOLUL II
Condițiile specifice privind realizarea activităților de ridicare, transport,
depozitare și eliberare a vehiculelor
Art.4 Acţiunea de ridicare va fi realizată de către operatorul autorizat/
compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului

Public și Privat din cadrul Serviciului Administrarea Patrimoniului Local din
subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, care va deţine în
proprietate/sau în folosință vehicule şi dotarea necesară pentru efectuarea activităţii
de ridicare a vehiculelor.
Art.5 Activităţile de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar vor fi
desfăşurate numai în urma solicitării și în prezența polițistului rutier din cadrul I.P.J.
Alba sau a polițistului local cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice.
Art.6 Dispoziția de ridicare a vehiculului întocmită în 3 exemplare de către
agentul constatator va avea următoarea destinație: primul exemplar rămâne la
instituția din care face parte agentul constatator, iar celelalte 2 exemplare se
înaintează operatorului autorizat/compartimentului de specialitate din cadrul
Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Serviciului
Administrarea Patrimoniului Local din subordinea Consiliului Local al Municipiului
Alba Iulia, unul dintre exemplare urmând a fi pus la dispoziția persoanei care solicită
eliberarea autovehiculului.
Art.7 Transportul până la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la
inițierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul autovehiculului ridicat se prezintă la
locul ridicării și este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate.În acest caz va
suporta doar contravaloarea operațiunilor de ridicare a autovehiculului.
Art.8 După ridicarea vehiculului, agentul constatator care a dispus ridicarea
va comunica, în cel mai scurt timp, la dispeceratul instituției din care face parte
(Dispeceratul I.P.J., respectiv Dispeceratul Poliției Locale) numărul de
înmatriculare și marca/model a vehiculului ridicat, locul de unde a fost ridicat,
respectiv locul unde este depozitat, precum și alte date suplimentare despre vehicul,
dacă este cazul. Dispeceratele celor două instituții își vor comunica reciproc
operativ informațiile, referitoare la vehiculele ridicate, primite de la agenții
constatatori.
Art.9 Transportul vehiculelor se va face la locul de depozitare situat în
Municipiul
Alba
Iulia,
str.
......................................,
nr.
........,
tel/fax...............................
Art.10 Personalul care efectuează transportul vehiculului ridicat către spațiul
de depozitare, va preda vehiculul în custodia personalului de pază pe bază de
proces-verbal de predare/primire, prevăzut în Anexa nr. 1.
Art.11 Perimetrul spaţiului de depozitare este împrejmuit, supravegheat
video, iluminat pe timpul nopții și asigurat cu pază permanentă.
Art.12 În cadrul spațiului de depozitare funcționează o casierie, pe durata a
24 de ore, pentru încasarea costurilor reprezentând cheltuielile aferente operațiunilor
de ridicare, transport și depozitare.
Art.13 Achitarea tarifului aferent operațiunii/operațiunilor efectuate se face,
în numerar, la casieria ce funcționează în cadrul spațiului de depozitare, în urma
prezentării obligatoriu, de către proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului, a
documentelor care atestă proprietatea ori deținerea legală a acestuia, respectiv:

documentul de identitate, cartea de identitate a vehiculului, certificatul de
înmatriculare sau alte documente care atestă calitatea de utilizator legal al
acestuia.
Art.14 Restituirea vehiculului ridicat va fi facută de către personalul de pază
numai după prezentarea documentului de identitate și a dovezii de achitare a
tarifului aferent operațiunilor efectuate, în baza unui proces-verbal de eliberare,
prevăzut în Anexa nr. 2
Art.15 În cazul nerevendicării vehiculelor ridicate și depozitate, în termen de
30 zile de la data întocmirii dispoziției de ridicare, se vor aplica prevederile Legii
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale și a HG nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002.

CAPITOLUL III
Tarife privind costurile aferente operațiunilor de ridicare, transport
și depozitare
Art.16 Contravaloarea serviciilor de ridicare, transport și depozitare se vor
stabili prin taxe care vor fi aprobate ulterior prin hotărâre a Consiliului local al
Municipiului Alba Iulia.

Iniţiator
Primar
Mircea Hava

Avizat
Secretar
Marcel Jeler

ANUNȚ
Primăria municipiului Alba Iulia – Serviciul Administrarea Domeniului Public
și Privat, în spiritul transparenței decizionale, informează persoanele interesate cu
privire la elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor
staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia.
Etapa de consultare a populației se desfășoară în perioada 14.03.2017 –
14.04.2017, perioadă în care așteptăm observațiile și sugestiile dumneavoastră cu
privire la acest proiect de hotărâre, observații și sugestii pe care vă rugăm să le
depuneți în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia de pe str.Calea Moților,
nr.5A, Camera 8 – Registratura Primăriei.
Anexăm prezentului anunț proiectul de hotărâre în forma propusă.
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