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EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 

 

 

Obiect : Reglementarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Braşov conf. Legii nr. 421/2002, actualizată* . 
 
 

 
I. EXPUNERE DE MOTIVE : 

 
 
Având în vedere : 

 
 ● adresa nr. 74647/2016 a Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa 
Circulaţiei către Direcţia Poliţia Locală, în vederea încheierii unui protocol de colaborare 
în conformitate cu H.G nr. 156/2003 privind Normele de aplicare a Legii nr. 421/2002, 
actualizată*; 
  ● solicitarea din adresa mai sus amintită şi scopul reglementării acestei situaţii, Direcţia 
Poliţia Locală prin Serviciul Juridic din subordine ne-a pus la dispoziţie, un model de 
Regulament de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov conf. Legii 
mai sus amintite, care să fie aprobat printr-o Hotărâre de Consiliu Local ; 
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  ●  art. 7 lit. l) şi art. 9 lit. d) din Legea nr. 155/2010-legea poliţiei locale ; 
  ● H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale ; 
  ●   Legea 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-teritopriale, cu completările şi modificările ulterioare ; 
  ●  O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi cmpletările ulterioare ; 
  ●  prevederile art. 15, art. 23 alin. (1), lit. c) şi alin. (2) lit. a) – c) art. 24 din Anexa 1 
la H.G nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local ; 
  ●  Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a O.G nr.     71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ; 
   ● O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată prin 
Legea nr.515/2002 ; 
   ●  art. 128 alin. (1) lit. g) din O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare . 
 
În scopul îndeplinirii prerogativelor date de Legea nr. 155/2010, se impune 
adoptarea prezentei hotărâri privind reglementarea activităţilor de identificare, 
ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate 
pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov conf. Legii nr. 421/2002, 
actualizată* . 
 
   
 
 
 

II. RAPORT  DE  SPECIALITATE : 
 
 

       Având în vedere atribuţia consiliului local în domeniul administrării bunurilor 
proprietate publică şi privată ale Municipiului Braşov, atribuţie prevăzută de Legea nr. 
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile : 
  ●  art. 7 lit. l) şi art. 9 lit. d) din Legea nr. 155/2010-legea poliţiei locale ; 
  ● H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale ; 
  ●   Legea 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-teritopriale, cu completările şi modificările ulterioare ; 
  ●  O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi cmpletările ulterioare ; 



  ●  prevederile art. 15, art. 23 alin. (1), lit. c) şi alin. (2) lit. a) – c) art. 24 din Anexa 1 
la H.G nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local ; 
  ●  Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local aprobat prin H.G nr. 955/2004 pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de aplicare a O.G nr.     71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ; 
  ● O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale aprobată prin 
Legea nr.515/2002 ; 
  ●  art. 128 alin. (1) lit. g) din O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare . 
 ●   numeroasele sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor referitoare la ocuparea domeniului 
public de vehicule în vădită stare de degradare, devenite adevărate focare de infecţie, dar 
şi pentru o mai bună exploatare a parcărilor, asigurarea protecţiei mediului, protejarea şi 
refacerea spaţiilor verzi, asigurarea parcării vehiculelor în condiţii de siguranţă, 
 

Considerăm oportună şi pe deplin justificată adoptarea unui proiect de hotărâre 
privind reglementarea activităţilor de identificare, ridicare, transport, depozitare şi 
eliberare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Braşov conf. Legii nr. 421/2002, actualizată* . 
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1 
 
APROBAT PRIMAR 
 

GEORGE SCRIPCARU   

2 Vizat  
Director Executiv D.T.  Ing. LOGA  MUGUR   

3 Vizat  
Consilier Ing. DRAGOI  GHEORGHE   

4. Verificat 
Şef Serviciu Ing. ARCANU  VIOLETA   

5. Elaborat Ing. SALCĂ  
IULIU 
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