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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

 

Obiect :  Aprobarea Regulamentului privind activităţile de  ridicare, transport, depozitare 
şi eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Braşov.  

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV întrunit în şedinţa nr................ 
din data de…………………………. 
   Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Amenajare 
Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu 
nr................/.....07.2017  prin  care se  propune aprobarea Regulamentului privind 
activitatea de identificare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 
staționate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov. 
In conformitate cu prevederile: 

●  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 ; 
  ●   H.G. 965/2016 privind regimul juridic al vehiculelor stașionate neregulamentar 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 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 
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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 ; 
  
 

 
          În temeiul prevederilor  art. 36 alin.(2) lit. c, art.45, alin.1 şi art. 115, alin.1 lit. b din 
Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările  ulterioare ; 
 
 
     

HOTĂRĂŞTE : 
 

 
          Art.1. Se aprobă Regulamentul privind reglementarea activităţilor de ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al Municipiului Braşov, conform Anexei1care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

 
           Art.2. Primarul Municipiului Braşov, Poliţia Municipiului Braşov, Poliţia 
Locală Braşov vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre . 
 
 

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  
 

 
 
 


