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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

PRIVIND: Reglementarea  regimului  juridic  contravenţional  pentru  oprirea,   
                  staţionarea, parcarea  neregulamentară  pe domeniul  public sau  privat   
                  al  municipiului Alexandria  şi accesul pe anumite sectoare de drum. 
 
 
           În conformitate cu prevederile art.7 lit.h din Legea nr.155 / 2010 a poliţiei 
locale, cu modificările şi completările ulterioare ,, în domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice , poliţia locală constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru 
încălcarea normelor legale privind oprirea ,staţionarea , parcarea autovehiculelor 
şi accesul interzis ,având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor 
staţionate neregulamentar “. 
           În prezent regimul juridic contravenţional pentru oprirea ,staţionarea şi 
parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului 
Alexandria este reglementat doar pentru staţionare de H.C.L. nr.119 /2009 
capitolul VIII punctul 4 lit.g şi H.C.L. nr.118 / 2011 , art.8 punctul 13, art.47, litera 
m ,, staţionarea oricărui tip de vehicul pe străzile municipiului este permisă numai 
cu respectarea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice astfel încât traficul 
vehiculelor de orice tip să nu fie stânjenit pe timp de zi sau pe timp de noapte , şi 
numai atâta timp cât să nu intre în categoria vehiculelor abandonate sau fără 
stăpân “. 
           De asemenea H.C.L. nr.119 / 2009 , capitolul I punctul c , lit. m şi H.C.L. 
nr.118 / 2011, art.22  lit. j , art.60  lit. f, art.108 lit. i , prevăd că ,, persoanele fizice 
şi juridice răspund contravenţional pentru circularea , parcarea, gararea sau 
abandonarea autovehiculelor pe spaţiile verzi “. 
          Regimul juridic contravenţional pentru oprirea, staţionarea şi parcarea 
vehiculelor/autovehiculelor care blochează sau limitează accesul în instituţii 
publice, obstrucţionează accesul spre parcări , copertine sau garaje legal 
amenajate, ocuparea abuzivă a locurilor de parcare şi accesul pe anumite sectoare 



de drum din municipiul Alexandria nu este reglementat printr-o hotărâre a 
Consiliului local.  
          Având în vedere cele prezentate mai sus ,propunem reglementarea 
regimului juridic contravenţional pentru oprirea ,staţionarea ,parcarea 
neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria şi 
accesul pe anumite sectoare de drum printr-o hotărâre a Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 
          În conformitate cu prevederile art.45 alin (6) din Legea nr.215 / 2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,Serviciul 
Poliţia Locală va elabora un proiect de hotărâre cu privire la reglementarea 
regimului juridic contravenţional pentru oprirea , staţionarea , parcarea 
neregulamentară pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria şi 
accesul pe anumite sectoare de drum,proiect de hotărâre care, împreună cu 
întreaga documentaţie ,vor fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local 
al municipiului Alexandria . 
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