
        Anexa 1                                      
 

DISPOZIȚIE DE RIDICARE A VEHICULULUI  
Nr……./…………… 

 
            Încheiată azi,……………….., orele.…, pe strada……..………………, nr……, în mun. Brașov. 
 
           Agent constatator ……….…………………în calitate de ………………………….., grad profesional 
…………………din cadrul ………………………….., fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, am 
constatat că vehiculul marca……………….., cu număr de înmatriculare ………………………era staționat / 
oprit neregulamentar (descrierea faptei și a împrejurarilor de fapt)……………………………………… 
………………………………………………………………........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………………….......... 
          Fapta de mai sus constituie contravenție potrivit prevederilor art…..alin…..pct…..lit…..din……..…....  
…………………….. 
              În temeiul  art……alin…..pct… lit. ……din…………………………………………………………  

                                                                     
DISPUN: 

 
Art.1. Ridicarea vehicului  marca………………………tipul…………….cu număr de înmatriculare 

………………  ,   culoare…………….prin grija operatorului …………………………………desemnat să 
ridice, să transporte și să depoziteze vehiculul în spații special amenajate. 

Art. 2 Operatorul desemnat să ridice, să transporte și să depoziteze vehiculul în spații special 
amenajate răspunde de eventualele avarii produse vehiculului în timpul operațiunilor de ridicare, transport și 
depozitare. 

Art. 3 Prezenta dispoziție a fost încheiată în 3 exemplare cu următoarea destinație, primul exemplar 
pentru emitent, al doilea exemplar pentru operatorul serviciului, iar al treilea exemplar pentru persoana care 
solicită restituirea vehiculului. 

  Mențiuni referitoare la vehicul: 
lipsa conducătorului auto ; 

                 inexistența unor persoane sau animale de companie în interiorul vehiculului; 
existența  unor avarii vizibile pe vehicul, respectiv:___________________________ 
__________________________________________________________________ 
lipsa unor avarii vizibile pe vehicul; 

                 înregistrări foto și/sau video a staționării vehiculului; 
- constatarea contravenției s-a făcut în data de …………… la ora ……………; 
-     până la ridicarea vehiculului, conducătorul auto s-a prezentat / nu s-a prezentat la locul ridicării, 

*vehiculul ridicat a fost restituit conducătorului auto la locul săvârșirii faptei, înainte de transport, după 
achitarea taxei de ridicare;  
vehiculul ridicat nu a fost restituit conducătorului auto la locul săvârșirii faptei, deoarece nu a  achitat taxa 
de ridicare; 
conducătorul auto s-a prezentat la fața locului, după emiterea dispoziției, dar înainte de ridicarea 
vehicului .                                        

             
            Agent constatator                                                                                               Martor                                                                                                                                      
                    Semnătura                                                                                          Numele şi prenumele, 
                                                                                                                           ……………………………..                                                                            
                                                                                                                                        Semnătura    
 
                                                               

Am primit un exemplar: 
Nume și  prenume ………………… 
(angajat operator)  
Semnatura……………………….. 
 
 
*Am primit vehiculul  ridicat, la locul săvârșirii faptei, în starea inițială și 1 exemplar al dispoziției. 
Numele și prenumele conducătorului auto al vehiculului ridicat…………………………… 
Semnătura…………………… 


