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În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională În administraţia
publică, se aduc la cunoştinţă publică următorul proiecte de act normativ:

1. Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehicolelor sau
remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti.

Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afişaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5

Proiectul de act normativ se poate obţine În copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de
Informare.

În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 52/2003, până la data de 09.09.2009 se pot
trimite În scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ, se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin poştă pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 - Directia Asistenţă

Tehnică şi Juridică a C.G.M.B;
- depuse la Centrul de Informare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.

Materialele transmise vor purta menţiunea:

"Recomandare la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucureşti
astăzi 2408.2009

http://www.bucuresli-primaria.ro
http://www.pmb.ro
http://www.pmb.ro;


Consiliul General al Municipiului Bucureşti

HOTĂRÂRE
Nr.: din

privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea a utovehiculelor

sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice

din Municipiul Bucureşti

A vând in vedere Expunerea de motive a Primarului General ŞI Raportul de specialitate al
Direcţiei lnspeqie şi Control General:

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Genera] al Municipiului Bucureşti;

Ţiniind cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. ]95/200:2 privind circulaţia
pe drumurile publice republicată in baza Legii nr. 49/2006:

Luând în considerare prevederile Hotăriirii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea
reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/200:2 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local:

în baza prevederilor OG nr.43/J 997 republicată şi actualizată privind regimul drumurilor. ale
Legii nr.92/2007 privind transportul public local şi ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
de taxi şi În regim de Închiriere, cu modificările şi completările ulterioare:

în conformitate cu prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative:

În temeiului prevederilor art. 45 alin. J ŞI art. 85 din Legea administraţiei publice locale nr.
2 J 51200 I repubJ icată şi actualizată:

CONSILIUL GE!\'ER~L AL MCNICIPIL'LU B1XCREŞTI

HOTAR.\ŞTE
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Art. 1 Se aproba organizarea şi efectuarea activităţii de ridicare, transport. depozitare şi
eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din
municipiul Bucureşti:

Art. 2 Activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a acestora se va organIza Şi

efectua prin Administraţia Străzilor. denumită in continuare operator.

Art. 3 Autovehiculele sau remorcile stationate neregulamentar pe drumurile publice. parcuri,
zone publice din municipiul Bucureşti, ce incalcă prevederile Jegale sunt supuse ridicării, rransportării
şi depozitării in spaţii special destinate. pânăJa ţlj\)ţraLea.a.cestora. proprielari!or, conform prevederi lor
din anexa m.l.

Art. 4 Sumele rămase după deducerea cheltuielilor privind operaţiunile de ridicare transpol1 şi
depozitare se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu destinaţia specială
de imbunătăţire a sistemului rutier.

Art. 5 Constatarea, dispoziţia de ridicare şi sancţionarea staţionării neregulamentare a
autovehiculelor sau remorcilor. se fac de către operator şi Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului
Bucureşti.

Art. 6 Anexele 1.::' şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Administraţia Stăzilor şi Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti vor duce
la indeplinire prevederile prezentei hotărâri

Ar!. 8 Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

Preşedinte de şedinţă.

Călin MlJRG Avizează pentru legalitate

Secretar Generat al

Municipiului Bucureşti,

Tudor TOMA
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Anexa nr. 1
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULlIl BUCUREŞTI

REGULA.MEl'\T
pri\'ind activitatea de ridicare, transport. depozitare şi eliberare a autovehiculelor

sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice din municipiul
Bucureşti

1. PRINCIPII GENERA..LE

Art. 1. Prezentul regulament reglementează organizarea şi efectuarea activităţilor de
ridicare. transport, depozitare şi eliberare a aUlOvehiculelor sau remorcilor stationate
neregulamemar pe drumurile publice din municipiu! Bucureşti

Art. 2. Activitatea se poate efectua numai În baza autorizaţiei eliberate de autoritatea
competentă. care atestă capacitatea de a se efectua În conformitate cu legislaţia m
vigoare. aceste activităţi În conditii de calitate şi siguranţă.

P-JL 3, Măsura ridicării, transportului şi depozitării se aplică În cazul autovehiculelor care
staţionează În locuri unde există semnalizare pentru interzicerea staţionării cu indicatoare
adiţionale si.mbolizând ridicarea acestora sau care prin staţionare neregulamentară.
determină congestionarea. pun În pericol siguranţa traficului sau stânjenesc lucrările de
igienizare a drumurilor publice marcate prin semne de circulaţie corespunzătoare.

Ar!. 4. Staţionarea pe domeniul public a aUlovehicuJelor din categoriile B şi D, aşa cum
sunt definite În Regulamentul circulatiei. ce efectueayă servicii de transport public local
rară a deţine autorizaţij emise de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti şi care
se disting prin Însemne. Înscrisuri şi dispozitive specifice aUlovehiculelor autorizate. este
interzisă.

Art. 5. Măsura ridicării, transportam şi depozitării se aplică ŞI autovehiculelor sau
remorci lor abandonate pe domeniul public

Art. 6. Operatorul autorizat răspunde În mod direct faţă de deţinătorii legali ai
autovehiculeJor sau remorcilor ridicate. pentru eventualele daune produse acestora şi are
obligatia să se asigure la o societate de asigurări.

Art. Î. Proprietarul sau detinătorul unui aUlOvehicul are obligaţia să comunice Politiei
Ruriere În termenul solicitat. idenritatea persoanei căreia i-a încredintat aUlovehicuiul
pentru a fi condus pe drumurile publice

Art. S. La cererea autorităţilor loeale. in situatii de urgenţă pre\'ăZUle de O. L.G nr.
21 '2004 cu modificările şi compiei.ările ulterioare. privind Sistemul Naţional de
managemem al Situatiilor de Urgenţă. operaţiunile de ridicare sau mUlare a
aUlO"ehiculelor din zona afectată se va efeclUa cu tiI!u g;·atuit. ,/
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ArL 9. Restituirea autovehiculelor aparţinand InstitutiI 101 prevazute la art.3:2, alin.(2).
Iit.a) şi b) din O.G.G. nr. J 95/2002. republicata privind circulatia pe drumurile publice se
face gratuit şi necondiţionat.

Il. CO]\"DIŢII ORGl\ ..l\'1ZATORICE

Art. 10. Echipajele operatorului trebuie sâ aibă in dotare camere foto digitale pentru
inregistrarea stării fizice a autovehiculelor sau remorcilor în momentul ridicării. data şi
ora operaţiunii.

Art. 11. Operatorii trebuie să aibă În dotare tehnică de calcul pentru gestionarea
activităţii din momentul ridicării până la eliberarea autovehiculelor.

Art. 12. Locul pentru achitarea sumelor dalOrate În vederea eliberării autovehiculelor va
fi amenajat şi amplasat În incinta spaţiului de depozitare. atât pentru reprezentantul
operatorului cât şi pentru agentul de poliţie.

Art. 13. Operatorul este obligat să elibereze chitantâ fiscală pentr~ sumele Încasate şi să
tină o evidenţă zilnică pentru fiecare operatiune cu locul şi ora la care s-a lacut
constatarea şi s-a efectuat ridicarea. ora eliberării autovehiculului. agentul constatator
care a dispus măsura, numărul de Înmatriculare al autovehiculului şi echipajul care a
efectuat operati unea.

Art. 14. Operatiunile de ridicare. transport. depozitare şi eliberare a aUlOvehiculelor sau
remorcilor se execută numai de către personalul operatorului autorizat şi numai În baza
dispoziţiei scrise de ridicare Întocmita de catre agentul constatator din cadrul Brigăzii de
Poliţie Rutiera. (anexa nr.2)

Art. 15. După întocmirea Dispozitiei de ridicare. se va completa de către reprezentantul
operatorului o Notă de Constatare (anexa3) care va ti semnată de agentul constatator şi un
maI10r asistent.

O copie a Notei de Constatare se va inmana agentului constatator.

Art. 16. Pe perioada depozitării. autovehiculele ridicate ramân În custodia operatorului
aUlOrizaL până la data eliberării acestora. care se \'a face numai in baza certificatului de
Înmatriculare În original.

Art. 17. Programul de desfăşurare a activitătilor de ridicare. transpoI1 şi depozitare, se
realizează zilnic intre orele 8.00-20.00. cu posibilitatea prelungirii acestuia la solicitarea
Primarului General.

Programul de eliberarea a aUlOvehiculeJor şi remorci lor ridicate se desfăşoară
zilnic intre orele 8.00 şi 22.00.

Art. 18. Perioada max.imă de depozitare este de 6 luni. după care se \"a soma În scns
deţinătorul În vederea valorificării auto\"ehiculului sau remorci, În conformitate cu
prevederile legii 11!". 421 :2002 cu modificările ulterioare. privind regimul juridic al
vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe terenuri apaqinand domeniului public sau
privat al statului ori al unită~ilor administrati\ terilOriale.

/
i
I
i



Art. 19. Operatorul va înfiinta un dispecerat unde se vor inregistra sesizări le privind
stationarea neregulamemară a amovehicuielor şi va lua măsuri în termen de maxim 30 de
minute de la anunţare.

III. CONDIŢII TEHNICE PRIYIND AUTOYEHICCLELE rTILIZATE LN
ACTIVITATEA DE RIDICARE, TR<\NSPORT ŞI DEPOZITARE

Art. 20. Auwvehiculele destinate acestei activităţi trebuie să fie pre\'ăzute cu platformă.
avizate de RA.R şi sa aSigure ridicarea in siguranţă şi din orice poziţie s-ar afla
staţionate neregulamentar.

Art. 21. Să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă. să aibă inscriptionate
vizibil denumirea operatorului, locul de depozitare şi nr. de telefon şi să fie dotate cu
indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului in care se aqionează.

Art. 22. Personalul angajat in activitatea de ridicare şi transport trebuie să fie atestat
profesional.

Art. :::3. Durata operatiunilor de ridicare nu va fi mai mare de 15 minute.

IV. CONDIŢII PRIVIND SPAŢIUL DE DEPOZITARE

Art. 24. Terenul necesar amenajării spatiului de depozitare a aUlOvehiculelor şi
remorci lor ridicate. va fi pus la dispozitia operatorului prin hotărâre a Consiliului General
al Municipiului Bucureşti.

Art. 25. Spaţiul de depozitare va fi imprejmuit astfel incât să nu permită accesul
persoanelor neautorizate. iluminat pe timp de noapte şi asigurat cu pază permanentă in
conditiile legii.

Cheltuielile aferente cad in sarcina operatorului.

V. TARIFE

Tarif de ridicare pentru aUlO\'ehicullremorcă - 200 lei
Tarif de transport pentru aUlOvehicul/remorcă - 200 lei
Tarif de depozitare pentru autovehicul/remorcă/24 h - 300 lei
Tariful de depozitare se calculează pe imer\'ale de 24 de ore nefraqionat. incepând cu
dala depozitării.
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sunt atestate de către angajatul

Al\'EXA. !\R.2
HOT--\RÂREA NR.
COJ'iSILIUL GENERAL AL MU!\ICIPIULUI BUCUREŞTI

~r. !---- -------- ----

( Nr. Înseriat )

DISPOZIŢIE DE RIDICARE A AUTOVEHICULULUI STAŢIONAT
l'\'EREGULAME!\T AR

încheiată astăzi.
Ziua Iuna anul ora minutuL str. .

SubsemnatuL agent constatatoL la examinarea e>..1.erioarăa
autovehiculului. cu număr de Înmatriculare marca .
modeL culoare ca urmare a parcării neregulamemare
În strada. . .. .. .. . . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . .. . .. În vederea
efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare.

DISPUN
eliberarea domeniului public, ocupat neregulamentar de auto"ehiculul cu număr de
Înmatriculare mai sus menţionat.
Constat următoarele:

Autovehiculul prezintă avarii vizibile (da; nu)
Observaţii: examinarea exterioară s-a efectual prin fotografiere în formal digital.

din 4 unghiuri diferite ( faţă, spale şi lateralele autovehiculului ) constatându-se
următoarele:

Cele menţionate În prezenta dispoziţie
operatorului aUiorizat _

Semnătura agent constatator: _
Semnătura angajat operalOr: _

- ~j
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ANEX-<\NR.3
BOT..\R.A..REA NR.
CONSILIuL. GEJ\ERAL AL MlJ1\1CIPlt:LGI BUCUREŞTI

Notă de constatare
Seria nr.----- -----

(Nr. înregistrare)

FIŞA AUTO\T.HlCULULUI STAŢIOl'\AT NEREGULAMENTAR

încheiată astăzi,
Ziua luna anul. ora minutul. str .

Subsemnatul. angajat al operatorului autorizat. la
examinarea exterioară a autovehieulului. cu număr de
inmatriculare marca modelul. .
culoarea , ca umlare a Întocmirii Dispozitiei scrise de ridicare
nr __." __ În vederea efectuării operatiunilor de ridicare, transpon ŞI

depozitare. constat urmălOarele:
autovehiculuJ prezintă avarii vizibile (da I nu)

Obsen'aţii: examinarea exterioară s-a efectuar prin fotografiere În format digital.
din 4 unghiuri diferite ( fată. spate şi lateralele vehiculului ) constatându-se următoarele:

Cele mentIonare În prezenta notă de constatare sunt atestate de către agentul
constatator . precum şi de către manorul asistent

! 'urne şi prenume)
. domicil iat in str.

sena . nr.

( Nume şi prenume)
Nr . bl. . sc. . apt. . sector _

.CNP

Semnătura angajat operalOL _
Semnatura agent consl:J.talOr: _
Semnătur<l martor asistent:

legitimat cu BUCI

.........j. -~----
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CABINET PRIMAR GENERAL
etaj: 1. cam. 125
tel.: 305 55 20: 305 55 00 int. 1125

tax: 305 55 20

e-maii: cabineLprimar@bucuresti-primaria.ro
SM:' certiflczt lSO 90!}~ 200i SMJ.\ certliK:2: !501",C(;i . 20\).;

Prinlăria Municipiului Bucureşti

EXPUNEREDE MonVE

Circulaţia pe drumurile publice din Municipiul Bucureşti este afectată de numărul mare de

autovehicule staţionate neregulamemar. cu impact semnificati" asupra condiţiilor de deplasare. a

gradului de siguranţă a participanţilor la trafic şi a capacităţii de preluare a traficului.

Semnificati"ă din acest punct de vedere este şi situaţia autovehiculelor. remorcilor,

caroseriilor sau subansambJurilor acestora. devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a

circula pe drumurile publice. abandonate sau părăsite pe domeniul public. precum şi a

autovehiculelor staţionate care desraşoară acti"ităţi de transpoJ1 persoane fără a fi autorizate de

autoritatea de autorizare a Municipiului Bucureşti.

Până in prezent a fost orga...'lizatăaCli\'itatea de ridicare. transport. depozitare şi eliberare a

auto"ehiculeJor stationate neregulamentar. de către autoritătile administraţiei publice locaJe ale

sectoarelor 2. 3 şi 6. insuficientă Însă pcntru a acoperi Întreaga cazuistică.

Pentru decongestionarea circulaţiei. eficientizarea lucrărilor de reparare ŞI intreţinere a

sistemului rutier. Îmbunătăţirea aspectului urbanistic aJ municipiului şi punerea În aplicare a

prevederilor actelor normative ce reglementeaza modul de administrare a domeniului public şi privat

de interes local, se impune ridicarea şi depozitarea tuturor autovehiculeJor staţionate neregulamentar.

acti"itate ce se "a organiza şi efectua de către Administraţia Străzilor.

Din aceste considerente supunem spre adoptare prezentul proiect de hotărâre.

--._._.--_ ..-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Inspecţie şi Control General
Cam.325, int.1325
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RAPORT DE SPECIALlT ATE

în urma activităţilor specifice de control dcsÎaşurate s-a constatat că circulaţia pe drumurile

publice din Municipiul Bucureşti este afectată de numărul mare de autovehicule staţionate

neregulamentar, cu impact semnificativ asupra condiţiilor de deplasare. a gradului de siguranţă a

participanţilor la trafic şi a capacităţii de preluare a traficului.

Semnificativă din acest punct de vedere este şi situaţia autovehiculelor, remorcilor,

caroseriiJor sau subansamblurilor acestora. deveni te improprii din punct de vedere tehnic pentru a

circula pe drumurile publice. abandonate sau părăsite pe- domeniul public, precum şi a

autovehiculelor staţionate care desfăşoară activităţi de transport persoane rară a fi autorizate de

autoritatea de autorizare a Municipiului Bucureşti.

Până În prezent a fost organizată activitatea de ridicare. transport. depozitare şi eliberare a

autovehiculelor staţionate neregulamentar. de către autorităţile administraţiei publice locale ale

sectoarelor 2, 3 şi 6. insuficientă Însă pentru a acoperi Întreaga cazuistică.

Pentru decongestionarea circulaţiei, eficientizarea lucrărilor de reparare şi Întreţinere a

sistemului rutier, Îmbunătăţirea aspectului urbanistic al municipiului şi punerea În aplicare a

prevederilor actelor normative ce reglementează modul de administrare a domeniului public şi

privat de interes local. se impune ridicarea şi depozitarea tuturor autovehiculeJor staţionate

neregulamentar.

Constatarea cu privire la autovehiculele staţionate neregulamentar şi a celor abandonate sau

părăsite, se va face pe bază de protocol Încheiat cu Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului

Bucureşti. iar ridicarea. transportul. depozitarea şi eliberarea acestora se va organiza şi efectua de

către Administraţia Străzilor.

Din motivele expuse supunem spre promovare prezentul proiect de hotărâre.


