
 

ROMÂNIA 

JUDETUL     TELEORMAN 

MUNICIPIUL    ROȘIORII DE VEDE 

CONSILIUL     LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

                    Privind:    aprobarea  Regulamentului    pentru    activitatea    de ridicare,  

transport,   depozitare    și eliberare    a vehiculelor    stationate    neregulamentar     și a 

vehiculelor     fără  stăpân   sau abandonate   pe domeniul    public   sau  privat   al  Municipiului    

Roșiorii de Vede 

 

                   Consiliul   Local  al  Municipiului    Roșiorii de Vede,    judetul   Teleorman   întrunit  

în ședința  ordinară,    având  în vedere: 

        

          -     Referatul   de aprobare    nr.  1731./23.01.2020        al Primarului   Municipiului     Roșiorii 

de Vede; 

          -   Raportul    de  specialitate    nr.   1733/23.01.2020     al Compartimentului Contencios; 

           -     Avizul  comisiilor   de specialitate   pe domenii  de activitate  ale Consiliului   Local  

al Municipiului Roșiorii de Vede, 

          -   Prevederile    Ordonanței    de urgentă   a Guvernului   nr.  195/2002    privind circulația    

pe drumurile publice,  republicată,    cu modificările    si completările  ulterioare; 

         -   Prevederile   Hotărârii   Guvernului   nr.  1391/2006  pentru  aprobarea  Regulamentului    

de aplicare  a Ordonanței    de  Urgența   a Guvemului    nr.  195/2002  privind   circulația   pe  

drumurile   publice,   cu modificările    si completările   ulterioare; 

          -      Prevederile      Legii   nr.    421/2002     privind    regimul    juridic    al    vehiculelor      

fără   stăpân    sau abandonate    pe  terenuri   aparținand    domeniului    public   sau  privat   al  

statului   ori  al  unităților administrativ-teritoriale,       cu modificările   si  completările   ulterioare; 

      -  Prevederile    Hotărârii    Guvernului    nr. 156/2003     pentru   aprobarea   Normelor   

metodologice    de aplicare   a Legii nr.421/2002    privind   regimul   juridic   al  vehiculelor    fără 

stăpân  sau abandonate pe  terenuri    aparținând   domeniului    public   sau  privat  al  statului   ori  

al  unităților     administrativ  teritoriale; 

     -    Prevederile    Legii  nr.  155/2010  a poliției  locale   cu modificările    și completările   

ulterioare; 

     - Prevederile     Legii   nr.    24/2007    privind    reglementarea și administrarea spațiilor 

verzi   din intravilanul   localităților,    republicată- 

     - Prevederile    Ordonanței    Guvemului    nr.    2/2001 privind   regimul  juridic   al   

contravențiilor,      cu modificările     și  completările      ulterioare; 

     - Prevederile    Legii   nr.  24/2000   privind  normele   de tehnică  legislativă    pentru  

elaborarea   actelor normative,    cu modificările   și  completările   ulterioare;     

- Prevederile    art.  129    alin.   (1),   alin.   (2) lit. d și  e și alin.   (7) lit. g din OUG  nr.  

57/2019  privind   Codul administrativ   al României. 

                          



 

            În temeiul prevederilor art.136 al.1 , art.139 al.1 și al.5 și art 196 al.1 lit.a  din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ al României 

 

 

 

                                                         

        HOTĂRĂȘTE: 

 

 

         Art.1  Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotârări Direcția  Poliție Locală și Serviciul 

de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul  Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede 

vor asigura activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor  staționate 

neregulamentar  și  a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Roșiorii de Vede . 

          Art.2. Se aprobă Regulamentul  privind activitatea de ridicare, transport, depozitare și 

eliberare a vehiculelor  staționate neregulamentar  și  a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe 

domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de Vede,  conform anexelor nr.  1-5 care fac 

parte din prezenta hotarare. 

        Art.3 Activitatea de ridicare și  transport  a vehiculelor  staționate neregulamentar  și  a 

vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Roșiorii de 

Vede  va fi efectuată de către persoane fizice sau juridice autorizate  ..  

         Art.4 Taxele încasate din activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor  

staționate neregulamentar  și  a vehiculelor  fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Roșiorii de Vede se constituie venit integral la bugetul local. 

         Art.5.  Se împuternicește Primarul Municipiului Roșiorii de Vede să întreprindă toate 

demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

            Art.6. Prin grija Secretarului general al Municipiului Roșiorii de Vede prezenta hotărâre va 

fi transmisa Institutiei  Prefectului Județul  Teleorman  pentru  verificarea  legalitățtii,  Primarului  

Municipiului Roșiorii de Vede, Poliției Municipiului Roșiorii de Vede,  Direcției Poliția Locală,   

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcției Impozite și Taxe  din  

cadrul Primăriei  Municipiului Roșiorii de Vede  pentru cunoaștere și punere în aplicare. 

 

        

           PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 

PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA 

 

             

 

                      CONTRASEMNEAZĂ 

             SECRETAR GENERAL AL  

             MUNICIPIULUI 

                  CÎȚA MIOARA IULIA 

    ROȘIORII DE VEDE 

    NR . 21./30.01.2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ”pentru”, __-__ ”împotrivă”, __-

__”abțineri” , din totalul de 19 consilieri în funcție din care 18 prez 



 

            

       JUDEȚULTELEORMAN     ANEXA NR.1   

MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE                                       LA H.C.L. nr.21/30.01.2020 

        CONSILIUL LOCAL      

CONTRASEMNEAZĂ,                       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ              SECRETAR GENERAL, 

    

    PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA    CÎȚA MIOARA IULIA 

 

                                            

 

REGULAMENT 

 

 

                   privind activitatea de ridicare , transport, depozitare și eliberarea a vehiculelor 

staționate neregulammentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Roșiorii de Vede. 

 

Capitolul I. Dispoziții generale 

 

                 Art.1.  Prezentul regulament privind desfăsurarea activității de ridicare, transport, 

depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Roșiorii de Vede se realizează în 

conformitate cu prevederile Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația  

pe drumurile publice,  aprobată cu modificările și completările ulterioare și republicată ,  in baza  

Legii nr. 49/2006, cu modificarile si completările  ulterioare,  ale Regulamentului   de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului  nr.195/2002   privind   circulația   pe  drumurile   publice,   

aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului   nr.1.391/2006  cu  modificările și    completările  aduse  

prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  965  din 15 decembrie 2016, ale Ordonanței Guvernului  nr. 

2/2001 privind regimul juridic  al contravențiilor, aprobată  cu  modificări și completări  prin  

Legea  nr.  180/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.421/2002 actualizată 

privind regimul juridic al vehiculelor  fara stapan sau abandonate  pe  terenuri  apartinand   

domeniului   public  sau  privat  al  statului   ori  al  unitatilor administrativ  teritoriale. 

 

            Art.2. Activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor  staționate  

neregulamentar  și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate  pe domeniul public sau privat al 

municipiului  Roșiorii de Vede  urmărește   fluidizarea  traficului   rutier,   descongestionarea   

drumurilor   publice,  prevenirea  unor activități contrare  legii,    eliberarea  căilor de circulație 

auto și pietonale de vehiculele  expuse spre vânzare pe domeniul public al municipiului Roșiorii 

de Vede  în alte locații decât cele special amenajate, protejarea pietonilor,  respectarea regulilor de 

circulație impuse prin  actele normative ce privesc circulația  pe drumurile publice   și alte norme 

impuse prin hotărâri ale  administrației   publice  locale  și  are  drept  scop  respectarea   dreptului  

la  liberă  circulație   a persoanelor. 

 



 

          Art.3.  Ridicarea și transportul în locuri  special amenajate a vehiculelor  staționate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Roșiorii de Vede al celor fără stăpân 

sau abandonate  se va efectua  de  către  firmă autorizată în prezența reprezentanților Direcției 

Poliție Locală  din cadrul Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede sau Poliția Rutieră. 

            Eliberarea acestor vehicule se va face de către Directia  Poliția Locală. 

        

            Art.4.  Termenii și sintagmele utilizate în cuprinsul prezentului Regulament au înțelesul 

stabilit prin Ordonanța de Urgență a Guvemului  nr. 195/2002,  republicată și actualizată, privind 

circulația pe drumurile publice și   ale  Legii  nr.421/2002  actualizată  privind regimul juridic al 

autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților 

administrative teritoriale , după cum urmează: 

           a) oprirea - imobilizarea voluntară a unui vehicul  pe drumul public,  pe o durata de cel 

mult 5 minute 

       b )  staționarea -  imobilizarea     voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de 

mai mult de 5 min; 

           c)  staționare  pe  partea carosabilă  -  situația   în  care  oricare  dintre  roțile  vehiculului  

sau remorcii se regăsesc pe partea carosabilă   ; 

          d) trotuar -  spațiul longitudinal situat în partea laterală   a drumului,   separat în mod vizibil 

de partea carosabilă  prin diferență sau fără diferență de nivel destinat circulației pietonilor ; 

          e)  se  consideră  parcare  staționarea vehiculelor în spații special amenajate sau stabilite și 

semnalizate corespunzător; 

          f) vehicul fără stăpân -  vehicul  de orice categorie fara plăcută  de înmatriculare  sau alte 

marcaje oficiale,  staționat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ- 

teritoriale, al cărui proprietar sau deținator legal este necunoscut; 

         g) vehicul abandonat - vehicul de orice categorie , aflat pe domeniul public sau privat al 

statului ori al unităților administrative teritoriale de cel puțin un an , al cărui proprietar sau deținător 

legal este cunoscut , însă există indicii temeinice , determinate de starea improprie circulației 

acestuia pe drumurile publice , din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a 

deținătoriului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Condiții  pentru ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără  

stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Roșiorii de Vede 

 

 

             Art.5. ( 1)  Operațiunea de ridicare asupra vehiculelor/autovehiculelor și remorcilor de 

orice  mărime care sunt staționate neregulamentar pe domeniul public se aplică în următoarele 

situații  : 

         a) în toate cazurile în care vehiculul este staționat în zona unde este interzisă oprirea voluntară:    

               - în zona de acțiune a indicatorului ,,Oprire interzisă"; 

                  - pe trecerile la nivel cu calea ferată  și la o distanță mai mica de 50 m înainte și după acestea; 

              - pe poduri, pe și sub pasaje denivelate, precum și pe viaducte; 

           - în curbe și în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 25 m, dacă în zonă nu există alte 

reglementări; 



 

                 - pe trecerile pentru pietoni ori la mai  puțin de 25 m înainte  și după acestea; 

                        - în intersecții inclusiv în cele cu sens giratoriu , precum și în zona de preselecție unde 

sunt aplicate marcaje continue; 

              - în stațiile mijloacelor de transport public de persoane; 

              - în dreptul  altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjenește 

circulația a două vehicule  venind din sensuri  opuse, precum și  în  dreptul marcajului continuu,  

în cazul  în care conducătorii celorlalte vehicule care circula în același sens ar fi obligați,  din 

această cauză să treacă peste acest marcaj; 

                - în locul în care se împiedică vizibilitatea  asupra unui indicator sau semnal luminos; 

             - pe sectoarele de drum unde sunt instalate  indicatoarele  cu semnificațiile:  ,,Drum 

îngustat", ”Prioritate pentru circulația din  sens invers" sau ,,Prioritate  față de circulația din sens 

invers"; 

                    - pe pistele  obligatorii  pentru pietoni  sau pentru pietoni  și biciclete  ori pe benzile 

rezervate unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare; 

               - pe partea carosabilă , a drumurilor naționale, europene (E); 

               - pe trotuar,  cu excepția   situației   în care  administratorul    drumului   public  a executat   

amenajări   care respectă  prevederile   legale; 

           - pe pistele  pentru  biciclete; 

           - pe locurile  unde  este interzisă   depășirea; 

                   b)  Vehiculul   staționează   în zona  de acțiune  a indicatorului   cu semnificația   

,,Staționarea   interzisă"  și a marcajului   cu semnificația   de interzicere   a staționării; 

               c)    Vehiculul   staționează   pe drumurile   publice  cu o lățime  mai mică  de 6 m; 

                  d)  Vehiculul   staționează   în dreptul  căilor  de acces  care  deservesc   proprietățile   

alăturate  drumurilor publice; 

               e)   Vehiculul   staționează  în pante  și  în rampe; 

               f)  Vehiculul staționează   în  locul  unde  este  instalat  indicatorul  cu  semnificația   

,,Staționare alternantă",  în altă zi sau perioadă  decât cea  permisă,  ori indicatorul cu 

semnificația  ,,Zonă de staționare cu durată limitată" peste durata stabilită. 

              g)   Vehiculul  staționează  pe  locurile  de  parcare  aflate  în administrarea  Primăriei   

(contract  de inchiriere, cu plată, etc.) 

                h)       Vehicule oprite, staționate ori parcate: 

                 - pe spațiile verzi așa cum sunt acestea identificate în Registrul local al spațiilor verzi; 

                - în parcuri, zone de agrement, spații  și locuri de joacă pentru copii; 

                - fără respectarea marcajului rutier de ghidare,  astfel încât să ocupe mai multe locuri 

de parcare; 

               - care blochează accesul în/din sedii sau puncte de lucru ale agenților economici, 

instituțiilor, în/din piețe, alei, curți, parcări,  șantiere de construcții,  alte căi de acces. 

             (2)  Este  interzisă   staționarea  vehiculelor/autovehiculelor   și   remorcilor  pe  trotuar  

cu  excepția anumitor  zone  ale  acestuia  unde  administratorul  drumului  public  a amenajat, cu 

avizul  politiei rutiere,  spații  destinate  opririi  sau  staționării  vehiculelor,   marcate și  semnalizate  

corespunzator, conform Hotărârii Guvernului nr.  965 din 15 decembrie 2016. 

             (3)  Operațiunea  de ridicare  asupra  vehiculelor/autovehiculelor    și  remorcilor  de orice  

marca  se aplică și  vehiculelor  expuse spre vânzare  pe domeniul  public al municipiului Roșiorii 

de Vede în alte locații  decât cele special  amenajate  în acest scop,  precum  și   asupra vehiculelor  

fără stăpân sau abandonate pe domeniul  public sau privat al municipiului  Roșiorii de Vede. 



 

             (4)  Fac  excepție   de  la  prevederile   alin.   (1)    autovehiculele   ce  aparțin  Poliției,  

Pompierilor, Jandarmeriei,  Poliției   de  frontieră, Agenției  Naționale   de Administrare  Fiscală,  

Serviciului  de Ambulanță   sau  Medicină   legală,  Protecției   civile,   Ministerului   Apărării  

Naționale,   unităților speciale ale Serviciului Român de Informații și ale Serviciului de Protecție 

și Pază, Administrației Naționale  a Penitenciarelor  din cadrul Ministerului Justiției,  precum și   

autovehiculele de serviciu ale procurorilor  din Ministerul   Public, atunci când se deplasează în 

acțiuni de intervenție sau în misiuni care au caracter de urgență. 

             (5) În zonele în care sunt amplasate  îndicatoare rutiere privind staționarea sau oprirea  

interzisă vor fi amplasate indicatoare de avertizare privind ridicarea  vehiculelor/autovehiculelor 

și remorcilor de orice  marcă care sunt staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat. 

          

 

                                                  CAPITOLUL   III 

                          Descrierea  activităților, reguli  generale  privind  ridicarea  

vehiculelor  fără  stăpân  sau abandonate,  staționate   neregulamentar pe 

domeniul  public sau privat  al municipiului Roșiorii de Vede. 

 

 

             Art.6.   Ridicarea  vehiculelor  constituie  serviciu  public  și  se realizează,  potrivit  

Ordonanței  de urgentă  a Guvernului  nr.  195/  2002,  republicată,  cu  modificarile și  completările  

ulterioare,  în intervalul orar 0,00-24,00, de către administratorul  drumului public  sau, dupa caz,  

de către administrația publică locală. 

         

              Art.7.    Operațiunea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor   staționate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului  Roșiorii de Vede se execută numai 

în baza dispoziției  de ridicare  emisă,  în  scris,  de  catre  polițistul  rutier sau  de  către polițistul   

local  în situațiile de încălcare  a normelor legale privind oprirea, staționarea  și  parcarea,  circulația 

în zona pietonală,   în  zona  rezidențială,  în  parcuri ș i    zone  de  agrement,  locurile   de  parcare  

adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internațional pentru persoane cu handicap, situații 

prevăzute la art 7 lit h) si k) din Legea Poliției Locale  nr. 155/2010,  cu modificările și 

completarile ulterioare, precum și  pentru vehiculele expuse spre vânzare pe domeniul public al 

municipiului  Roșiorii de Vede în alte locații decât cele special amenajate și vehiculele fără stăpân 

sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului  Roșiorii de Vede. 

 

              Art.8. Dispozitia  de ridicare  va  cuprinde  cel puțin  următoarele  informații:  

                   - data,  ora și   locul ridicării  vehiculului;   

                   - gradul profesional,  numele  și  prenumele polițistului  rutier  sau local care dispune 

măsura tehnico-administrativă,  precum  și unitatea din care acesta face parte; 

                 - indicarea expres   a temeiului juridic  referitor  la norma încălcată;   

                  - mențiuni  privind înregistrarea  foto sau video a staționării  vehiculului;  

                  - mențiuni privind avarii vizibile pe vehicul;  

                  - date privind  numărul de înmatriculare și înregistrare și marca vehiculului. 

             

            Art.9. Dispoziția de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinație:  primul 

exemplar pentru   emitent,   al   doilea  exemplar   pentru   administratorul   drumului   sau,  dupa  



 

caz,  pentru administrația   publică   locală,  iar   al   treilea  exemplar   pentru  persoana  care  

solicită   restituirea vehiculului.  Modelul dispoziției de ridicare este prevazut în anexa nr.  2 la 

hotărârea de consiliu local.  

                

           

          Art.10. Nu se dispune ridicarea vehiculului,  sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare 

sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezența unor persoane.  Conducătorul 

vehiculului este  direct  răspunzator  în  situația în  care prezența  unor persoane în vehicul  nu este 

vizibilă   cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative. 

          

         Art.11. Operațiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul 

și depozitarea  vehiculului.   Transportul  la  locul  de depozitare  se va realiza  în condiții  care 

exclud deplasarea  pe propriile  roți  a vehiculului  ridicat.  Transportul  la  locul  de depozitare  

nu  se mai execută dacă, până la inițierea acestuia,  proprietarul sau utilizatorul vehiculului  

ridicat  se prezintă la locul ridicării  și  este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate.  În acest 

caz se suporta doar contravaloarea operațiunii de ridicare. 

              Depozitarea   se face  în  incinta târgului săptămânal,   în spațiu special  amenajat  de 

către Primaria Roșiorii de Vede 

               Depozitarea  vehiculelor   ridicate  va fi asigurată de Serviciul de Administrare a 

Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede. 

          

             Art.12.  Vehiculul/autovehiculul   ridicat  se  restituie  numai  după ce  se va  face dovada  

achitării tarifului  aferent operațiunii/operațiunilor   efectuate,  în baza documentelor care atestă 

proprietatea ori  deținerea legală a acestuia. 

                 Încasarea  contravalorii   prestațiilor   de ridicare,  transport,  depozitare  va fi  făcută  

la casieria Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede,Direcția Impozite și Taxe și prin delegare de 

către polițiștii  locali care executa serviciul la sediul Direcției Poliție Locală( ofițer de serviciu). 

               Plata  contravalorii prestației  de ridicare,  transport,  depozitare se poate face în numerar 

la casieria  Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede din str. Dunării.,  nr. 5 4 - 56 de luni până 

vineri între orele 08,00-16,30,    precum și la sediul Direcției  Poliția Locală  din str.  Sf. Teodor 

nr.1 de luni până vineri  după orele  16,30, precum și  sâmbăta,  duminica  și  sărbătorile  legale,  

prin  ordin  de  plata   în  contul  special  deschis  la  Trezoreria Roșiorii de Vede,  în  urma  

prezentării  obligatorii   a  cărții   de identitate    a  vehiculului     și/sau   a  certificatului     de   

înmatriculare,     respectiv    a  documentului     de identitate   și a permisului   de conducere   al 

utilizatorului    la  data și  ora săvârșirii  contravenției. 

                Restituirea   vehiculului/autovehiculului/remorcii se va face în maxim  60 de minute  

de către reprezentantul    Direcției    Poliția   Locală după    ce  proprietarul/utilizatorul       

vehiculului     face  dovada achitării   contravalorii    prestației   și  completării   procesului   verbal  

de restituire,   prevăzut  în anexa  nr.3 la prezentul   regulament. 

               În  cazul  nerevendicării    vehiculelor     ridicate   și   depozitate, în termen de 30 de zile,  

acestea   vor  fi trecute   în  domeniul privat  al municipiului    Roșiorii de Vede și   valorificate   

prin  dispoziție    a primarului,    prin  vânzare   sau prin valorificare    la   o  unitate   de  colectare    

și  valorificare     a  deșeurilor,    în  conformitate    cu  Hotărârea Guvemului   nr.  156/2003    

pentru  aprobarea   Normelor   metodologice   de aplicare  a Legii   nr.  421/2002 privind  regimul  

juridic   al vehiculelor   fără  stăpân  sau abandonate   pe terenuri   aparținând    domeniului public  

sau privat  al statului  ori  al unităților   administrativ-teritoriale. 



 

            Serviciul de ridicare va fi achiziționat conform prevederilor legale prin grija  Serviciului 

Achiziții și Managementul Proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede. 

              Direcția  Poliție Locală  are obligația de a avea în  dotare   și  funcțiune   mijloace   de  

comunicație    (stații  de emisie-recepție,     telefoane   celulare,   etc.), prin  care  să poată   fi 

anunțate operativ echipajele  din teren, precum și calculatoare pe care să fie instalată o aplicație  

de gestiune a întregii  activități și o evidență arhivată.    

             Imediat după ridicarea unui vehicul/autovehicul  polițistul local care a solicitat 

ridicarea va anunta la dispeceratul propriu precum și  la Serviciul de Administrare a Domeniului 

Public și Privat. datele despre locul și vehiculul  ridicat. 

                      Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat este obligat să 

îndeplinească toate  dispozițiile  legale  date  de agenții  constatatori  în  legatură  cu desfășurarea  

activităților  de depozitare a vehiculelor/autovehiculelor; 

              În cazul existenței  unor autovehicule al  cărei gabarit sau caracteristici  constructive nu 

permit acționarea asupra lor prin ridicare,  polițistul  local care solicită ridicarea are obligația 

de a anunța de îndata organele de poliție pentru eliberarea cât mai urgentă a carosabilului și/sau 

trotuarului. 

                Programul  de restituire  a vehiculelor/autovehiculelor  depozitate în spațiile special 

amenajate se asigură prin serviciu continuu, în intervalul orar 0,00-24,00. 

 

 

    CAPITOLUL IV 

    Tarife pentru  ridicarea, transportul, depozitarea, paza și eliberarea  autovehiculelor 

 

 

                Art.13.  Tarifele pentru ridicarea,  transportul,  depozitarea, paza și  eliberarea  

autovehiculelor sunt prevazute în anexa nr.  4 la hotărârea de consiliu local,  tarife actualizate  

anual prin hotărâre a consiliului local. 

 

 

CAPITOLULV  

 

Contravenții 

             Art.14.   Constituie contravenție și  se sancționează de către agenții Poliție Municipiului 

Roșiorii de Vede și Direcției  Poliției Locale Roșiorii de Vede,  cu amenda de la 500 lei la 1.000  

lei, dacă nu sunt săvârșite în altfel de  condiții încât să nu fie considerate,  potrivit  legii  penale  

infracțiuni,  obstrucționarea personalului  societății  specializate  în  desfășurarea  activității  de 

ridicare  a vehiculelor  staționate neregulamentar. 

        Art.15.  Contravențiilor prevăzute la art.  14 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței 

Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic  al contravențiilor,  aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.  180/2002,   cu modificările  și completările ulterioare. 

      Art. . 16.  În cazul în care posesorul vehiculului/autovehiculului   supus măsurii  de ridicare 

consideră că  a  fost  nedreptățit,  acesta  are  dreptul  de  a contesta  măsura respectivă  împotriva  

organului  constatator , conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 



 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII FINALE 

 

 

          Art. . 17.  Modelul  dispoziției   de ridicare,  procesul-verbal   de restituire, declarația 

proprietarului,  precum  și  taxele privind ridicarea,  transportul,  depozitarea, paza și  eliberarea 

autovehiculelor sunt prevăzute în anexele nr. 2-5  din hotărârea consiliului local.. 

 

          Art.18.  În desfășurarea activităților prevăzute în prezentul regulament se va asigura 

protecția datelor cu caracter personal, conform legislației naționale și europene în vigoare. 

           

 

 

 

                                                                                                        Întocmit, 

               Consilier Juridic 

                                  Pîrva Monica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       JUDEȚUL TELEORMAN     ANEXA NR.2                                                                                                                     

MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE    LA H.C.L nr.21/30.01.2020 

         CONSILIUL LOCAL         

  

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ, 

PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA               SECRETAR GENERAL  

                   CÎȚA MIOARA IULIA                     

     

DISPOZIȚIE   RIDICARE A VEHICULULUI/AUTOVEHICULUI 

-MODEL- 

 

       SERIA………..NR………………. 

 

  ÎNCHEIATĂ AZI………….. ORELE…………….. ÎN ………………. 

 

             Subsemnatul………………………..reprezentant al…………………… identificat cu 

legitimația nr….………………., în temeiul HCL nr………/……………am procedat la ridicarea 

vehiculului/autovehiculului/remorcii marca……………….cu nr. de 

înmatriculare/înregistrare…………………… de culoare…………………. Aflat în proprietatea d-

nei/d-lui:……………………………………., cu domiciliul 

în…………………………str…………………………….. nr………bl……sc……et…….. 

ap…… ,vehicul ridicat în Roșiorii de 

Vede_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________(se va 

specifica exact locul concret în care se afla acesta , ex. Carosabil, trotuar, spațiu verde, zonă 

pietonală) 

                 Cheltuielile ocazionate de ridicarea acestui vehicul , în cuantum de………..urmează a 

fi achitate la casieria Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede, Direcția Impozite și Taxe. 

             Starea vehiculului la ridicare 

este__________________________________________________________________________

_________________________________________________________(se vor descrie în amănunt 

zgârieturi, avarii,etc de către persoana care dispune ridicarea). 

          Vehiculul va fi deblocat/eliberat după prezentarea dovezii de achitare a taxei aferente 

stabilite în condițiile Regulamentului. 

         Mențiune de ridicare este însoțită de imagini foto sau video  a staționării vehiculului. 

   

                       Agent constatator 

           Nume /prenume________________ semnătura_________________ 

 

                      Întocmit, 

                         Consilier Juridic, 

                                       Pîrva Monica 



 

          JUDEȚUL TELEORMAN     ANEXA NR.3 

MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE     LA H.C.L. nr.21/30.01.2020 

         CONSILIUL LOCAL         

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ, 

PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA               SECRETAR GENERAL, 

                   CÎȚA MIOARA IULIA                     

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE A VEHICULULUI/AUTOVEHICULULUI 

-MODEL- 
 
 
 

 

                                   Încheiat azi data de _________/______________ 

 

 S-a procedat la restituirea către d-na/d-l__________________________, cu domiciliul în 

__________________________, str.___________________, bl_________, posesor al BI/CI seria 

_______nr.____________ CNP____________________________, în calitate de 

proprietar/utilizator al vehiculului/autovehiculului/remorcii marca……………….cu nr. de 

înmatriculare/înregistrare…………………… de culoare………………….CIV………………. 

           Menționăm că taxele prevăzute în anexa nr.4 la HCL nr…../…….., au fost achitate cu 

chitanța nr………………… ,iar vehiculul/autovehiculul/remorca se află în aceeași stare ca la 

momentul  ridicării. 

 

 

 

             AM PREDAT, 

    NUME/PRENUME______________________________ 

 

 

 

 

        AM PRIMIT 

      NUME/PRENUME______________________ 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

             Consilier Juridic, 

                            Pîrva Monica 



 

 

               JUDEȚUL TELEORMAN                          ANEXA NR.4 

MUNICIPIUL    ROȘIORII DE VEDE          LA H.C.L. nr.21/30.01.2020 

     CONSILIUL   LOCAL 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ, 

PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA               SECRETAR GENERAL,   

                   CÎȚA MIOARA IULIA                     

 

 

 

TARIFE 

 

PENTRU RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA, , PAZA ȘI  

ELIBERAREA VEHICULELOR/AUTOVEHICULELOR/REMORCILOR 

 

 

Pentru operatiunile de ridicare, transport, depozitare, paza și eliberare a vehiculelor/ 

autovehiculelor/remorcilor  se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice 

sau juridice, următoarele  taxe: 

                 a) …500.. lei,   pentru ridicarea și transportul vehiculului/autovehiculului; 

 

                 b) …350….. lei,  pentru deplasarea platformei ; 

 

                 c) …100…….   lei/zi  pentru activitatea  de depozitare și custodie sub pază; 

 

                  Ziua  de depozitare   se consideră  de  la  ora intrării  în depozit până  la  aceeași ora 

a zilei următoare. 

 

                 Prima zi se taxeaza integral, indiferent de perioada de timp în care a staționat 

vehiculul/autovehiculul/remorca   în  zona de depozitare. 

 

 

                                                                                                             

                                                      DIRECȚIA  IMPOZITE ȘI TAXE     CONSILIER JURIDIC 

   DIRECTOR           PÎRVA MONICA 

                    STOIAN OPRIȚA                

 

   

 

 

 

 

 



 

     JUDEȚUL TELEORMAN      ANEXA NR.5  

MUNICIPIUL ROȘIORII DE VEDE                                         LA H.C.L. nr.21/30.01.2020 

       CONSILIUL LOCAL         

       

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ       CONTRASEMNEAZĂ, 

         PIPER SAVU CRISTIANA MIRELA               SECRETAR GENERAL,  

                   CÎȚA MIOARA IULIA   

 

 

             

                                                         DECLARAȚIE 

 

    

            Subsemnatul/a_________________________având CNP,______________domiciliat 

în_________________________ str.______________________nr.___________ 

proprietar/utilizator al vehiculului/autovehiculului/remorcii marca……………….cu nr. de 

înmatriculare/înregistrare……………………de culoare………………….CIV………………. 

          Prin prezenta declar pe propria răspundere: 

          - Am condus vehiculului/autovehiculului/remorcii cu datele de identificare de mai sus la 

data de___________________________ și am staționat în zona__________________________ . 

          - Nu am condus vehiculului/autovehiculului/remorcii cu datele de identificare de mai sus la 

data de________________________, acesta fiind încredințat, d-lui /d-nei_________________, 

domiciliat în_________________________ str.______________________nr.___________ care 

a condus și staționat în zona_____________________ .  

 

                     Vehiculul/autovehiculul/remorca mi-a fost restituit în condițiile inițiale /prezintă 

următoarele avarii____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

                  Pentru care am completat personal prezenta declarație pe care o dau, o susțin și o 

semnez.  

 

 

 

                      Data……………………..                                        Semnătura……………….. 

       

 

 

        Întocmit, 

             Consilier Juridic, 

                            Pîrva Monica 

 
 


