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pro iectul de hotă râ re pentru aprobarea Regulamentu lui privind rid icarea, transportul, l.--"""' 
z~cJ,?c<( 

priv ind 

depozitarea ş i e liberarea vehiculelor staţ ionate neregulamentar pe partea ca rosa bilă a 

drumurilor publice de pe raza admin i strativ-teritorială a sectoru lui 2 a municipiului Bucureşti, a 

celor staţionate pc domeniul public, în afara spaţ i ilor marcate expres de administratoru l 

domeniu lui public, a celor parcate pe locurile ele parcare adap tate, rezerva te si semnaliza te 

p rin semn international pentru persoanele cu han dica p. 

Po li ţ ia Loca lă Sector 2, ins tituţ ie pub l ică de interes local afl ată în subordinea Cons iliulu i 

Local al Sectoru lui 2, este înfiinţată în baza Hotărâri i Consiliului Local Sector 2 nr. I O/ 20 I I si 

modificata prin HCLS2 189/2016, îş i desfăşoară activitatea po trivit atribuţ i i l o r ce îi sunt 

conferite prin Legea nr. 155/201 O a Po li ţ ie i Locale ş i H G. nr. 1332 /20 I O privind aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare ş i funcţionare a po li ţ ie i locale. 

A vand in vedere: 

-modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţ i a pe drumuri le pub lice, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 

1391 /2006 prin care a fost reglementată măsura de ridicare a maşin ilor ce staţ ionează 

neregulamentar prin Hotărârea nr. 965/201 6, art. fl si anume :„Procedura pri vind ridicarea 

vehiculului, prevăzută de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernu lui nr. 1391/2006, cu mod i fi cări le şi comple tăr i le 

ulterioare, se apl ică în mod corespunzător ş i de pol i ţistul local în situaţiile prevăzute la art. 7 lit. 

h) ş i k) din Legea poli ţi e i locale nr. 155/20 1 O, repub l icată, cu modificări l e ş i comp l e tă r i le 

ul teri oare", 

-prevederile art. 203 a lin (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţe i de Urgenţă a 

Guvernul ui nr. 195/2002 privind circu la ţia pe drumuri le publice, în sensul că : 
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"ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se realizează potrivit Ordonanfei de 

Urgenfă a Guvernului nr. 19512002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe 

durata a 2-1 de ore, de către administrato/'111 dl'llmului public scu1, după caz, de către 

administra/ia publică locală", 

- precum ş i dispoziţiile art. 24/\2(1 ) din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2002 

pri vind gospodărirea localităţilor urbane ş i ru ra le, conform cărora : (!) În cazul nerespectării 

ob ligaţie i prevăzute la art. 9 alin. ( 1) lit. rn), dacă un vehicul staţ ionează pe domeniu l publ ic, în 

alte locuri decât drumul public, poli1ia loca lă poate dispune măsura tehn ico-adm i n i st rativă a 

ridicării vehiculului ; 

Tinând seama de necesitatea organizării ş i desfăşurării în bune condiţii a acti vităţi i 

ed i litar-gospodăreşti , a preveniri i săvârşirii de acte ş i fapte contravenţionale; 

Văzând ses izările înregistrate de cetăţenii care reclamă staţionările neregulamentare, dar 

mai ales ocuparea abuzivă a domeniului public, fapte contravenţiona le pentru care măsura 

sancţ ionării contravenţionale pecuniare s-a dovedit insufic ientă; 

În vederea as igurării fluenţe i c ircu laţie i în condiţii de siguranţă rutie ră, a 

decongestionării drumurilor publice, aflate în administrarea sectorului 2 al municipiului 

Bucureşti , a fluid i zării traficului în munic ipiul Bucureşti şi reducerii riscului produceri i de 

accidente, a degradării carosabilului, parcărilor, spaţiilor verzi şi implicit a reduceri i cheltuiel ilor 

cu repararea sau întreţinerea acestora; 

Pentru eradicarea dispreţu lui cetăţen ilor faţă de reguli ş i l egislaţi e, ca o consec i nţă a 

amenzilor foa rte mici, dar mai ales pentru responsabilizarea acestora, în vederea stabil iri i unui 

cadru legislativ consolidat, faţă de cele prezentate, apreciem necesară aprobarea proiectului de 

hotărâre de consil iu local sector 2 privind ridicarea, transportu l, depozitarea ş i eliberarea 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza 

admini strat i v- teritor ia l ă a sectorului 2 al municipiului Bucureşti , a celor s ta ţionate pe 

domeniul public, în afara spaţ iilor marcate expres de administratorul domeniului public, a 

celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate ş i semnalizate prin semn internaţional 

pentru persoanele cu handicap. 

Termenii, expresiile ş i definiţii le au înţe lesul stabilit în O.U.G. nr. 195/2002 rep. 

Măsura ridicării vehiculelor staţionate neregulamentar este o măsură tehnică, cu caracter 

preventiv ş i instantaneu având ca scop fluidizare ci rcu laţiei rutiere, prin îndepărtarea 

provizorie de pe drumul public a unui vehicul ce constituie un obstacol pentru ceila lţ i 

participanţi la traficul rutier. Totodată, măsura ridicării as igură eli berarea domeniu lui public 
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ocupat nelegal de autovehicule staţionate în alte locuri decât drumul publ ic, în afara 

spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor parcate pe locurile de 

parcare adaptate, rezervate ş i semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu 

handicap. 

Potrivit prevederilor art.14 şi 15 din O.G nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu 

modificările şi comp letările ulterioare, zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de 

siguranţă ş i zonele de protecţie , iar ampriza drumului este suprafaţa de teren ocupată de 

elementele constructi ve ala drumului: parte carosabilă , trotuare, piste pentru cicl işti , 

acostamente, şanţuri , rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprij in ş i alte lucrări de artă. 

Ca atare, nu pot face obiectul măsurii tehnico-administrative, în temeiul prevederilor 

art.242 alin.(1) din . O. G nr.21/2002, vehiculele staţionate neregulamentar pe trotuar, întrucât 

acesta constituie un element constructiv al drumului public. 

Conform art.2 din ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 43 din 28 august 1997 

('""*republicată**) privind regimul drumurilor: 

(I) Drumurile fac parte din sistemul naţiona l de transport. 

(2) Drumurile sunt că i de comunicaţie terestră special amenajate pentru c ircu laţia vehicule lor 

ş i pietonilor. 

Facem precizarea că ridicarea vehicule lor staţionate neregulamentar pe domeniul public, 

(spaţii verzi, scuaruri, etc.) vizează vehiculele staţionate în a lte locuri decât drumul public 

(orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul 

pietonal sau rutier, deschisă c irculaţie i publice). 

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere ş i aprobare proiectul de hotărâre de 

Consiliu Local Sector 2 privind aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, 

depozitarea ş i eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabi lă a 

drumurilor publice de pe raza administrativ- teritorial ă a sectorulu i 2 a municipiului Bucu reşt i , 

a celor staţionate pe domeniul public, în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 

domeniului public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate ş i semnalizate prin 

semn internaţ iona l pentru persoanele cu handicap. 
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