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Priveste: modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, 

depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018. 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand in 

vedere: 

 Referatul de aprobare  nr. 24114/24.10.2019 al Primarului municipiului Alexandria; 

 Raportul de specialitate nr. 24115/24.10.2019 al Directiei Juridic Comercial; 

 Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria; 

 Adresa nr. 6142/16.10.2019 a SC Apa Serv SA; 

 Prevederile HCL nr. 190/27.06.2018 privind Regulamentul privind activitatea de ridicare, 

transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara 

stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului; 

 Prevederile HCL nr. 217/14.08.2013 privind desemnarea SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL operator al activitatilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a 

vehiculelor stationate neregulamentar si vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul 

municipiului Alexandria; 

 Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 

195/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevedrile 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 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile HG 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 

aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

 Prevedrile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139  alin. (1) si alin. (5) si ale art. 196 alin. (1) lit. a din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, 



 

HOTARASTE: 

 

Art.I. Se modifica si se completeaza capitolul III art. 11 paragraful al treilea din Regulamentul privind 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului anexa la HCL nr. 

190/27.06.2018 si va avea urmatorul continut: Depozitarea vehiculelor ridicate va fi asigurata de SC 

Apa Serv SA si SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 

Art.II. Orice dispozitie contrara se abroga. 

Art.III. Prin grija Secretarului municipiului Alexandria prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei 

Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului Municipiului Alexandria, SC 

Apa Serv SA, SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL, Directiei Juridic Comercial si 

Directiei Politia locala din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in 

aplicare. 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA 

           Consilier,       

             COBARLIE SILVIA                                                           CONTRASEMNEAZA  

                                                      Secretar, 

                                                                                                   ALEXANDRU-RAZVAN CECIU  
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JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

Nr. 24114/24.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara 

stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 

190/27.06.2018. 

 

 

 In sedinta din 27 iunie 2018 Consiliul local Alexandria a aprobat Regulamentul privind activitatea de 

ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului prin Hotararea nr. 190/27.06.2018. 

 Necesitatea aprobarii regulamentului s-a impus urmare cresterii numarului de vehicule stationate 

neregulamentar pe raza municipiului, a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public, precum si a 

celor expuse spre vanzare in alte locatii decat cele prevazute in actele normative ale administratiei publice locale. 

 Prin Regulament au fost stabilite conditiile de ridicare a vehiculelor, activitatile si  regulile generale de 

ridicare, transportul, depozitarea, restituirea acestora, precum si tarifele pentru diferitele operatiuni. 

 In cadrul capitolului III s-a reglementat activitatea de depozitare a vehiculelor ridicate, in paza SC Apa 

Serv SA. Prin adresa nr. Adresa nr. 6142/16.10.2019 a SC Apa Serv SA instiinteaza ca nu mai dispune de 

spatiu suficient pentru indeplinirea activitatii de depozitare, astfel ca este necesara modificarea in acest sens a 

Regulamentului, precum si stabilirea unei locatii pentru depozitarea vehiculelor pana la restituirea catre 

detinatori. Se propune ca activitatea in cauza sa fie asigurata in continuare de SC Apa Serv SA si in functie de 

necesitate de catre operatorul activitatilor de blocare, ridicare, transport SC Administratia Strazilor, Constructii 

Edilitare SRL. 

Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei, propun initierea unui proiect de hotarare privind 

aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si 

eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public 

sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018. 

 Directia Juridic Comercial din cadrul Primariei Municipiului Alexandria vor intocmi Raportul de 

specialitate care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi prezentata Consiliului Local al Municipiului 

Alexandria pentru dezbatere si aprobare. 

 

 

PRIMAR, 

Victor DRAGUSIN 

 



 

JUDETUL TELEORMAN 

PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

DIRECTIA JURIDIC COMERCIAL 

Nr. 24115/24.10.2019 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la modificarea si completarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara 

stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 

190/27.06.2018. 

 

 

Prin Referatul de aprobare nr. 24114/24.10.2019 Primarul Municipiului Alexandria supune dezbaterii si 

aprobarii consiliului un proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii Regulamentului 

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 

190/27.06.2018.  

Propunerea privind initierea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea modificarii si completarii 

Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate 

neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului este 

oportuna si legala, drept pentru care se va initia proiectul de hotarare propus care, impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi depus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiul Alexandria.  

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii are ca scop aprobarea modificarii si completarii Regulamentului 

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului.  

Conform cerintelor generale de asigurare a fluidizarii traficului rutier activitatile stabilite prin Regulamet 

trebuie sa continue la nivelul municipiului, astfel ca se impune stabilirea a inca unei locatii adecvate pentru 

depozitarea vehiculelor ridicate, in conditiile in care depozitarul stabilit anterior nu mai dispune de spatiul 

necesar. 

2. BENEFICIU PENTRU COMUNITATE 

Aplicarea in forma modificata a Regulamentului, va conduce in continuare la imbunatatirea conditiilor de 

deplasare odata cu cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, ceea ce va eficientiza serviciile 

prestate catre colectivitatile locale. 

 3. LEGALITATEA PROIECTULUI 

Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte 

normative: 



 Prevederile HCL nr. 190/27.06.2018 privind Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, 

depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe domeniul public sau privat al municipiului; 

 Prevederile HCL nr. 217/14.08.2013 privind desemnarea SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare 

SRL operator al activitatilor de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate 

neregulamentar si  vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria; 

 Prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile HG nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevedrile 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 cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile HG nr.156/2003pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 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; 

 Prevedrile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile OUG nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 Prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d si alin. (7) lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ al Romaniei. 

Urmare celor expuse, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

Romaniei, s-a intocmit Raportul de specialitate la aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor 

fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului aprobat prin HCL nr. 190/27.06.2018.  

 Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 

Consiliului local al Municipiului Alexandria. 

 

 

DIRECTIA  JURIDIC COMERCIAL 

CHESNOIU POSTUMIA 


