HOTĂRÂRE
Nr.:

privind ridic~\rea, tran'sportul,
sau remorcilor

din

dcpozitarca

staţionate

neregulamentar

din Municipiul
Având în vedere Expunerea de motive
Dirccriei Inspecţie şi Control Generul;
. Văz.ând avizele comisiilor

şi eli lerarea autoveh'iculelor

de specialitate

pe drumurile

publice

Bucureşti

a Primarului Ge:neral şi Raportul de special.itat:e
alc Consiliului

G(merai al Municipiului

al

Bucure.~li;

Ţinând cont de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind Circulaţia
pe drumurile pl\blice republicată în baza Legii nr. 49/2006; .
'
Luând în considerare

prevederile

Hotărârii

Guvernului

nr.955/2004

pentru

aprobarea

reglementărilor

- cadru de aplicare El Ordonanţei
GlIvernului
1'\r.7112002 privind organizarea
funqionarea serv;ciUor publice de administrare a· domeniului public şi privat de interes local;

şi

în baza preved~rilor 00 nr.43!l997 republicatii şi actua1i~ată privind regi.mul drumurilol", ale
Legii nr.92/2007 privind transportul public local şi ale Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim
ele taxi şi in regim de inchiriere, cu modi.ficfu'ile şi completările uIte ioare;
În cunformitate

C\.I

prevederile

Legii 24/2000

privind

normele

de tehnică

Icghilativă

pentru

elaborarea actelor normative;
în temei\.dui
215/2001

prevederilor

an. 45 alin.]

şi an. 85 din Legea administraţiei

publice

locale

m,

rep1.1blicată şi actualizată;

CONSILIUL

GENERAL

AL MUNICIPIULUI

BUCUREŞTI
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Art, 1 Se Rprobii organizarea şi efectuarea tlciivităţii de ridica~e, transport, depo:.citnre şi
eliberare a aLltovebiculeJor sau rernorciJor staţionate nereguJamentar pe· drun1UriJe publice din
municipiul BtlCllreşti;
Art. 2 Activitatea
efectua prin Administraţia

de ridicare, transport, depozitare şi diberare
Străzilor, denumită În continuare operator.

a acestora se va organir.f:l şi

Art. 3 Autovehicl.lJele sau remore;ile staţionme neregularnentar pe drumu.rile publice, parcLlri,
zone publice din municipiul Bucureşti, ce încalcă prevederile legale sunt supuse ridicării, tran~portării
şi depozitării în spaţii speciaf destinate, până la eliberarea acestora proprietarilor, conform prevederilor
din anexa m.I.
Art. 4 Sumele rămase după deducerea cheltuielilor privind operaţ.iuniJe de ridicare transport şi
depozitare se fac venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu destinaţia specială
de îmbunătăţire 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 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hc.tărâre.
Art. 7 Administraţia Stăzilor şi Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti vor duce
lalndeplinire prevederile prezentei hotărâri
Art. 8 Prezenta hotărâre intră in vigoare în termen de 60 de zile de la data adoptării.
Art.9

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

Preşedinte de şedinţli,

Călin MURG

AviZt~ază pentru

legalitate

(;~cretar General al
Mnnicipiului

Bucureşti,

TlldorTOMA
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AneXli nr. 1
CONSILIUL GENERAL

AL MUNICIPIULUI

BUCURIE:ŞT1

REGULAMENT
privind .\ctivitatell de ridicl:lre, transport, depozitare şi I~Jiberare a uutovehiculelor
sau remorcilor
!ltaţionate neregulamentar
pe drumurile publice din municipiul
Bucureşti

1.

pRiNCIPII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament reglementează organizllrea şi efectuarea activităţilor de
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehicule~!or sau remarci lor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice din iminicipiul BL1cure;~ti.
Art. 2. Activitatea se poate efectllfl n'umai În baza autorizaţiei eliberate de autoritatea
competentă,

care atestă

capacitatea

de a se efectua

în conformitate

cu legislaţia

in

vigoare, aceste activităţi În condiţii de calitate şi siguranţă,

Art. 3. Măsura ridicării, transpoJ1ului
staţionează

şi depozităriI se aplică În cazul autovehiculelor
care
în locuri unde există semnalizare pentru interzic:~rea staţionării cu indicato'lre

adiţiona\e

simbolizând

ridicarea acestora sau care prin staţionare

determin1\. congestionarea,

igienizare a drumurilor

pun În pericol siguranţa

traficului

Satl

neregulamentară,

stânjenesc

lucrările de

publice ,marcate prin semne de circulaţie corespunzătoare.

Art. 4, Staţionarea pe domeniul public a autovehiculelor din categoriile B şi D, aşa cum
sunt definite în Regulamentul
circulaţiei, ce efectueayă servicii de transport public local
rară Il deţine autorizaţii emise de autoritatea de autorizare a municipiului Bucureşti şi carC
se disfing prin Însemne, înscrisuri şi dispozitive specifice a Itovehicu\elor autorizate, este
interzisa.
Art. 5. Măsura ridicării, transportării şi depozitării
remarci lor abandonate pe domeniu! ptlblic

se aplică

ŞI

autovehicu\elol'

sau

Art. 6. Operatorul

alltorizat
răspunde în mod direct faţă de deţinătorii
legali ai
autovehkulelor
sau remorci lor ridicate, pentru eventualele
daune produse acestora şi are
obligaţia sEt se asigure la o societate de asiguriiri,
Art.

7. Proprietarul

5E1U

deţin;~torul unui autovehicul

are o~ligaţia să comLlnice Poliţiei
autovehicu\L11

Rutiel'E: în termenul solicitat, idenritatea persoanei căreia i-a încredinţat
pentru a fi condus pe c1n/l'l1ltl'ile publice
Art. 8, La <.:crcre{t illitorjt~,ţilor IDeale, În ~ituaţii de
21/2004 elI modificările şi cM1pletările
uJterioarc,
!lH\l1ag~menl
aLltovehiculelor

de O,U,G, nr,
privind Si.stemul Naţional de
de ridicare
SeHI mutare
il

llrgCl1t~

prevăzute

al Situaţiilor
de UlW~l1ţi1, uperilţiunile
din zona {tfectată se va efectua. cu titlu gratuit.

~.:;:;:;...

~rt. 9: Res,titu[rea autovehiculelor
aparţinând
bt.a) ŞI b) ,dmO.U.G .. ~r, 195/2002, republicută
face gratuIt ŞI necondiţionat.

n. CONDIŢII
~rt.

instituţiilor prevuzute la art.32, alin.(2),
privind circulaţia pe drumurile publice se

ORGANIZATORICE

.10. Echip.aj~Je ~perE\torului

t~cbuie să aib~ În dotare camere foto dig.itale pentn\
salI remorcilor În mornentlll ridicării, data şi
.

Il1reglstrarea stam fiZIce a autovehlculeloJ'
ora operaţiunii.

Art. 11. Operatorii
trebuie sil aiba În dotare tehnică dl~ calcul pentru
activităţii din momentul ridicării până la elib~rarea autovehic~ulelor.

gestionarea

Art. 12. Locul pentru achitarea sumelor datorate în vederea eliberarii autovehiculelor va
fi amenajat şi amplasat ln incinta spaţiului de depozitare:, atât pentru reprezentantul
operatorului

cât ~i pentnl agentul de poliţie.

Art. 13. Operatorul este obligat să elibereze chitanţă fiscală pentru sumele Încasate şi să
ţină o evidenţă zilnică pentru fiecare operaţi LIne Cli locul şi Ora la care s-a facut
constatarea şi s-a efectuat ridicarea, Ora eliberării autovehiculului, agentul constat'ator

care a dispus măsura,

numărul de înmatriculare

al autovel iculului şi echipajul

care a

efectuat operaţi unea.
Art. 14. Operaţiunile

de ridicare, transport,

depozitare

şi el.iberare a autovehiculelor

sau

remorci lor se execută numai de entre personalul operatorului autorizat şi numai i'n baza
dispoziţiei scrise de ridicnreÎntocmită
de către agentul constatutor din cadrul Brigăzii de
Poliţie Rutieră. (anexa nr,2)
Art. 15. După întocmirea Dispoziţiei de ridicare, se va COl pleta de către repreuntantul
operatorului o Notii de Constatare (anexa3) care va fi semnat~ de agentul constatator şi un

martor asistent.

a copie

a Notei de Constatare

se va lnmâna

agentului constatator,

Art. 16. Pe perioada depozitării, autovehiculele
ridicate rărnă,n În custodia operatorulu i
autorizat, până la data eliberării acestora, care se va face numai În baza certificatului
de
Înmatriculare În ori ginal.
Art. 17. Programul

de ridicare,
realizează :Lilnic Între orele 8.00-20.00, cu posibilitatea prelll
PrimArulLli

de desfăşurare

a activităţilor

şi depozitare,

transport

se

girii acestuia la solicitarea

General.

Programul de eliberarea
zilnic Intre orele 8,00 şi 22.00.

a autovehicul.elor

şi rel11()l'cilor ridicate :';0 desi'ăşoară

m2l.xil11~ de cJepozitare este de 6 luni, după care se va soma În scris
În vederea valoriticării
autQvehiculului
sau remorcii in conformitate cu

Art. 18. Perioada
detinătorul

rr~vederilc

legii

vehiculelor

fâ!'i\. stăpân

privat

111'.

421/2002 cu rnodificările
ulterioare, privinci regimul juridic
sau abandonal': pc terenuri apal'ţintnd domeniului public

al statului ori al unităţilor

administrativ

reriwria!e.
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Art. 19. Operatorul

va înfiinţa un dispecerat

staţionarea neregll.)amentară a autovehiculelor
minute de la anunţare.

unde se vor înregistra

sesizările

privind

şi va lua mAsuri în termen de maxim 30 de

III. CONDIŢH TEHNICE PRIVIND AUTOVEH!CULELE UTILIZA TE îN
ACTIVITATEA DE RIDICARE, TRANSPORT ŞI DEJI)QZIT ARE
Art. 20. Autovehiculele desti.nate acestei activităţi trebuie. să fie prevăzute cn platformă,
avizate de R.A.R şi sa asigure ridicarea în sigurtlnţă şi din orice poziţie s-ar afla
staţionate neregulamentar.
Art. 21. Să fie echipate cu I.ămpi cu lumină galbenă inte:rmitentă, să aibă· inscripţionate
vizibil denumirea operatorului, locul de depozitare şi nr. de telefon şi să tle dotate cu
indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului în Gare se acţionează.
Ari. 22, Personahtlangajat
profesional,

in activitatea de ridicare şi transport trebuie să fie atestat

Art. 23. Durata operaţiunilor

de ridicare nu va fi mai mare de 15 minute.

IV. CONDIŢII

PRIVIND SPAŢIUL DE DEPOZITARl!:

Art. 24. Terenul necesar amenajării spaţiului de depozitare a autovehiculelor
şi
remorcilor ridicate, va fi pus la dispoziţia operatorului prin hotărâre a Consiliului General
al Municipiului Bucureşti,
Art. 25. Spaţiul de depozitare va fi împrejmuit
astfel Încât să nu permită accesul
persoanelor neautorizate,
iluminat pe timp de noapte şi asigurat cu pază permanentă În

condiţiile legii.
Cheltuielile

aferente cad În sarcina operatorului.

V. TARIFE
Tarifele privind ridicarea, transportul
şi depozilarea
autovehiculelor
sau
remorci lor staţionate neregulamentar, se vor stabili ulterior prin Hotărâre a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti În termen de m.axim 60 de zile.

