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

 

 

 

Obiect : Aprobarea Regulamentului privind activităţile de ridicare, transport, depozitare 
şi eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat 
al Municipiului Braşov. 
 
 
 
 
Având în vedere : 
 
● adresa nr. 7859/2017 a Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei 
către Direcţia Poliţia Locală, în vederea încheierii unui protocol de colaborare în 
conformitate cu  Normele de aplicare a H.G. nr.965/2016; 
 
●  art. 7 lit. h) din Legea nr. 155/2010-legea poliţiei locale ; 
 
● H.G nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale ; 
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● H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
 
●  prevederile 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 ; 
 
● H.G. 965/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006; 
 
● O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi cmpletările ulterioare ; 
 
● 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 către vehicule staționate/parcate neregulamentar, dar şi pentru o mai bună 
exploatare a parcărilor, asigurarea protecţiei mediului, protejarea şi refacerea spaţiilor 
verzi, asigurarea parcării vehiculelor în condiţii de siguranţă, 
 
● Poliția Municipiului Brașov cât și Poliția Locală, au constatat un număr ridicat de 
conducători auto care încalcă regimul circulației rutiere cu privire la staționarea/parcarea 
neregulamentară a vehiculelor, conform adreselor nr.19602/2017, respectiv 11082/2017, 
este necesar luarea unor măsuri concrete de combatere a acestor fapte; 
 
● La nivelul Primăriei Municipiului Brașov și a Poliției Locale Brașov s-au înregistrat 
numeroase sesizări din partea cetățenilor prin care se solicită măsuri legale în domeniul 
circulației rutiere pe drumurile publice deoarece unii conducători auto sfidează normele 
legale de circulație rutieră creându-se disconfort și o stare de nesiguranță față de ceilalți 
participanți la trafic sau instituții publice etc; 
 
● Faptul că prin acțiunile de control privind desfășurarea traficului la nivelul 
Municipiului Brașov și sancționarea contravențională, nu sunt suficiente pentru a duce la 
rezultate pozitive pentru asigurarea unui grad ridicat de siguranță a tuturor participanților 
la trafic se impune a se aplica și măsura tehnicoadministrativă de ridicare a 
autovehiculelor/vehiculelor conform prevederilor legale. 
 



● În intersecțiile cu trafic rutier intens, stații publice de îmbarcare/debarcare călători, pe 
treceri de pietoni semnalizate prin indicatoare și marcaj, în zona unităților de învățământ, 
spitale, instituții publice, centre comerciale, pe partea carosabilă s-a constatat prezența 
unui număr de autovehicule care prin staționarea lor conduc la reducerea fluxului 
traficului, nesiguranță și risc ridicat de producere de accidente. 
 
 

Față de cele arătate mai sus, considerăm oportună şi pe deplin justificată 
aprobarea unui Regulament, privind reglementarea activităţilor de ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar 
pe  domeniul public sau privat al Municipiului Braşov. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. Atribuţia şi funcţia publică Numele şi prenumele Data 

 
Semnătura 

1 Aprobat PRIMAR        GEORGE SCRIPCARU    

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

3 Vizat 
Consilier Ing. DRĂGOI GHEORGHE   

4 Vizat 
Șef Serrviciu Ing. ARCANU VIOLETA   

5 Elaborat Ing. RADU PASCU 17 iulie 2017  
 

 


