
 
 

ROMANIA                                                                                              
JUDETUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                     HOTĂRÂRE 

                  
          Priveste: aprobarea 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 Alexandria. 

 
                                                                                                                                        
          Consiliul Local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman , intrunit  
in sedinta ordinara, avand in vedere:                                                                                                       
          - Expunerea de motive nr. 19813 din 19.07.2017 a Viceprimarului 
municipiului Alexandria;                                                                                                                                    
          - Raportul de specialitate nr. 19814 din 19.07.2017 al Direcţiei Poliţia 
Locală;                                                                                                                              
         - Raportul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale 
Consiliului Local al municipiului Alexandria;    
         -  Prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative;                                                                                                               
         - Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;             
         -Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002  
Privind circulatia pe drumurile publice;                                                                                                                  
        -Prevederile Hotararii Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea si 
completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr. 1391/2006;                                                                                                            
        -Prevederile Legii nr. 421/2002 actualizata privind regimul juridic al 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public 
sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;                                                                               
       -Prevederile Hotararii Guvernului nr 156/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public 
sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;                                                        
      -Prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale cu modificarile si 
completarile ulterioare;                                                                                                                             
      -Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor, actualizata, cu modificarile si completarile  ulterioare;  
 
 
            
         



         
         - Prevederile Legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala.                                                                             
         - Prevederile art.36, alin(2), lit.d si alin(6) lit a, pct.7, din Legea nr. 
215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.   
                                                                                                                                            
         In temeiul prevederilor art. 45 alin(1) si ale art.115 alin (1) lit. b din Legea 
nr 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,                                                                                                                            
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

     Art.1 - Se aproba 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 
Alexandria, conform anexelor 1-4 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
      Art. 2 – Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea prevederile H.C.L. nr. 
301/30.10.2013.                
      Art.3 -  Prin grija Secretarului municipiului prezenta hotarare va fi transmisa   
Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, 
Primarului municipiului Alexandria, Directiei Politia Locala, Politiei  
municipiului Alexandria , SC  Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL  
Alexandria, pentru cunoastere  si aplicare .                                                                                                                
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JUDETUL TELEORMAN                                                                                                                                
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                                                                                             
NR. 19813 DIN 19.07.2017                                                                                                                                      
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
          PRIVESTE: aprobarea 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 Alexandria                                                                                                                                   
 
          In ultima perioada de timp s-a constatat o crestere a numarului de 
vehicule stationate neregulamentar pe raza municipiului Alexandria, 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.                                                                                                                             
          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 965 
din15.12.2016, pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe 
drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1391/2006, vehiculele 
care stationeaza neregulamentar pot fi ridicate, in conditile stabilite de acest act 
normativ.                                    
          Pentru fluidizarea traficului rutier pe raza municipiului Alexandria, 
imbunatatirea conditiilor de deplasare a vehiculelor si cresterea gradului de 
siguranta a participantilor la trafic, propun aprobarea 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 Alexandria.                                                                                            
          Conform art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Poliţia 
Locală va întocmi un proiect de hotarare cu privire la aprobarea 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 Alexandria, proiect de hotarare care 
impreuna cu intreaga documentatie vor fi supuse spre dezbatere si aprobare 
Consiliului Local al municipiului Alexandria. 
 
 
 
 

VICEPRIMAR, 
GICA ANGHEL 

 
 
 



 
JUDETUL TELEORMAN                                                                                                            
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA                                                                              
DIRECŢIA POLIŢIA LOCALĂ 
Nr. 19814 din 19.07.2017             
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

         PRIVESTE: aprobarea 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 Alexandria 
 
 
          Prin expunerea de motive nr. 19813 din19.07.2017, Viceprimarul 
municipiului Alexandria, domnul GICA ANGHEL, propune in conformitate cu 
prevederile art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, elaborarea de catre 
Directia Administratie Publica Locala a unui proiect de hotarare privind 
aprobarea 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 Alexandria. 
          La elaborarea si fundamentarea acestui proiect s-au avut in vedere 
urmatoarele: 
 

Necesitatea si oportunitatea proiectului 
          In ultima perioada de timp s-a constatat o crestere a numarului de 
vehicule stationate neregulamentar pe raza municipiului Alexandria, a 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public, precum si al celor 
expuse spre vanzare in alte locatii decat cele prevazute in actele normative ale  
administratiei publice locale. 
          Conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.965 din15.12.2016, pentru 
modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de Urgenta 
a Guvernului nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotararea Guvernului nr.1391/2006, vehiculele care stationeaza neregulamentar 
pot fi ridicate, in conditiile stabilite de acest act normativ.   
         Avand in vedere cele prezentate, pentru fluidizarea traficului rutier pe raza 
municipiului Alexandria, imbunatatirea conditiilor de deplasare a vehiculelor si 
cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic,  este necesar si oportun 
a se elabora un proiect de hotarare cu privire la aprobarea 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 Alexandria. 
 
 



 
 

Legalitatea proiectului 
- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata,  

cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  H.G. nr. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a    

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice; 
-  H.G. nr.965/2016, pentru modificarea si completarea Regulamentului de  

aplicare a O.U.G. nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, aprobat 
prin H.G. nr.1391/2006; 

-  Legea nr. 421/2002, actualizata, privind regimul juridic al vehiculelor  
fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat 
al statului ori al unitatilor administrative-teritoriale;  

- H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  
Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 
abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al 
unitatilor administrative-teritoriale; 

-  Legea nr. 155/2010 a politiei locale cu modificarile si completarile  
ulterioare; 

-  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, cu  
modificarile si completarile  ulterioare; 

-  Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu  
modificarile si completarile ulterioare;  

 
Potrivit prevederilor legale mentionate mai sus, consideram ca  

propunerea Viceprimarului municipiului Alexandria, cuprinsa in expunerea de 
motive este legala si oportuna, drept pentru care am intocmit proiectul de 
hotarare cu privire la aprobarea  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 Alexandria, proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 
documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al 
municipiului Alexandria. 

 
 
 
 
 
 

 ŞEF SERVICIU, 
IULIAN ULMEANU 


