
 
R E G U L A M E N T 

privind constatarea şi sancţionarea expunerii vehiculelor în 
scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de 

Primăria Municipiului Săcele 
 

CAP. I DEFINIRE TERMENI 
 
Art. 1. În municipiul Săcele vehiculele pot fi expuse spre comercializare 
numai în locuri special amenajate şi autorizate de Primăria Municipiului Săcele. 
 
Art. 2. În sensul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel: 

a) vehicul=orice autovehicul sau remorca utilizată pentru transport de 
personae şi/ sau bunuri ori pentru efectuarea de lucrări sau servicii. 

b) Vehicul expus în scopul comercializării= orice vehicul care poartă afişe, 
insemne ori alte inscrisuri privind intentia de vanzare a acestuia 

c) Vehicul în stare de contravenţie la prezentul regulament= vehicul în 
staţionare, expus în scopul comercializării pe domeniul public al 
municipiului Săcele sau alte locuri decât cele autorizate 

d) Detonator de vehicul= proprietarul vehicului, aşa cum acesta stipulează 
în evidenţele Serviciul Evidenţa Populaţiei a persoanei la data săvârşirii 
faptei cât şi persoana căreia acesta i-a încredinţat vehiculul sub orice 
formă 

 
CAP. II CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
  
Art. 3. Expunerea vehiculeor în scopul comercializării în alte locuri decât cele 
autorizate de către Primăria Municipiului Săcele constituie contravenţie şi se 
sancţioneaza conform prevederilor prezentului regulament. 
 
Art. 4. Expunerea pe domeniul public a vehiculeor în scopul comercializării în 
alte locuri decât cele autorizate de Primăria Municipiului Săcele constatată de 
agenţii constatatori constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amendă 
cuprinsă între   …………………..  şi ridicarea vehiculului. 
 
Art.5. Nu constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte: 

- când vehiculul este în mers 
- când vehiculul se află în staţionare legală 
- când vehiculul se află în parcare plătită 
- când vehiculul se află în parcarea de reşedinţă a deţinatorului acestuia 
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Art. 6. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se 
face de către Direcţia Poliţiei Comunitare a Municipiului Săcele şi de alte 
personae împuternicite de către primarul municipiului Săcele conform legii. 
 
Art. 7. Contravenţiile se constat prin încheierea unui process-verbal de 
constatare a contravenţiei prin care agentul constatator va aplica sancţiunea şi 
va stabili şi despăgubirile datorate de contravenient. 
Prin despăgubire se intelege taxa de ridicare a vehiculelor staţionate 
neregulamentar aprobate de Consililul Local al Municipiului Săcele. 
 
Art. 8. În cazul în care contravenientul este de faţă acesta va fi legitimate de 
către agentul constatator care va întocmi pe loc procesul-verbal de constatre a 
contravenţiei prin care va aplica amenda conform art. 4 al prezentului 
regulament şi va dispune eliberarea domeniului public de vehiculul respectiv. 
 
Art. 9. În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau, deşi present refuză 
să se legitimize, agentul constatator poate dispune ridicarea, transportul şi 
depozitarea vehiculului respectiv în spaţii special amenajate.  
 
Art. 10. La ridicarea vehiculului agentul constator va face poze datate din care 
să rezulte clar starea fizică a acestui vehicul şi va întocmi o notă de constatare 
care va cuprinde: 

- numărul de înmatriculare 
- marca şi tipul  
- culoarea starea fizică a vehiculului 

Nota de constatare va fi semnată de un martor. 
 
Art. 11. La acţiunea de ridicare a vehiculelor va fi prezent în mod obligatoriu 
şi un reprezentant al Direcţiei Poliţiei Comunitare sau al Poliţiei Municipiului 
Săcele care va semna nota de constatare.   
 
Art.12. Agentul constatator va face demersuri pentru identificarea 
proprietarului vehiculului căreia îi va comunica în scris faptul că vehiculul s-a 
aflat în stare de contravenţie, amenda ce urmează a o achita, despăgubirile 
datorate şi locul de unde îşi poate ridica vehiculul. Totodată i se va solicita 
proprietarului să comunice în termen de 5 zile, datele de identificare ale 
persoanei căreia ia fost încredinţat vehiculul la data săvârşirii faptei 
contravenţionale. 
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Art.13. Necomunicarea, comunicarea eronată sau incompletă a datelor de 
identificare a persoanelor cărora le-au fost încredinţate vehiculele de către 
proprietarii acestora constituie contravenţie şi se sanctionează cu amendă între 
100-300 lei. 
 
Art.14. În înţelesul prezentului regulament prin comunicarea completă a 
datelor privind identitatea persoanei căreia i-a fost încredinţat vehiculul se 
înţelege: 

• În cazul persoanelor fizice: 
a) Numele şi prenumele 
b) Adresa şi domiciliul 
c) Codul numeric personal 
d) Seria şi numărul actului de identitate 
 

• În cazul persoanelor juridice: 
a) Denumirea cum figurează înscrisa in Registrul Comerţului 
b) Adresa sediului 
c) Cod unic de înregistrare 
d) Datele de identificare ale reprezentantului legal 

 
Art.15. În momentul în care deţinătorul se prezintă pentru ridicarea 
vehiculului acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi 
procesul-verbal de contravenţie în care se va aplica amenda şi se va stabili 
valoarea despăgubirilor datorate respectiv taxa de ridicare a vehiculului. 
 
Art.16. Odată cu procesul-verbal de constatare a conravenţiei se va transmite 
(înmâna) contravenientului, înştiinţarea de plată şi proba săvârşirii faptei care 
va consta din poze datate din care să rezulte faptul că vehiculul este în stare de 
contravenţie la prezentul regulament. 
 
Art.17. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 ore de la data 
încheierii procesului-verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre 
aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. 
 
Art.18. Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi 
sancţionare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data 
comunicării acestuia. Plângerea însoţită de o copie a procesului-verbal se va 
depune la instituţia din care face parte agentul constatator care a întocmit 
procesul-verbal, iar soluţionarea se va face de instanţa competentă conform 
legii. 
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CAP.III DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.19. Firma care prestează activitatea de blocare la roată, ridicare, transport 
şi depozitare a vehiculelor răspunde pentru eventualele avarii cauzate 
vehiculelor din culpa sa, în condiţiile legii. 
 
Art.20. Contractul de prestări servicii privind activitatea de ridicare, transport 
şi depozitare se va adapta corespunzător prevederilor prezentului regulament. 


