
                                                                                               
 
 
 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI EFECTUAREA 
ACTIVITATILOR DE RIDICARE, TRANSPORT SI DEPOZITARE A 
VEHICULELOR STATIONATE NEREGULAMENTAR PE PARTEA 

CAROSABILA A DRUMURILOR PUBLICE, TROTUARE SI ZONE VERZI 
IN MUNICIPIUL SACELE 

 
 

 
Art.1. În baza prevederilor art. 64 din O.U.G nr.195/2002 “privind circulaţia 
pe drumurile publice”, cu modificările şi completările ulterioare ,s-a elaborat 
prezentul regulament privind activitatea de ridicare,transport şi depozitare a 
vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor 
publice, trotuare şi zone verzi din Municipiul Săcele. 
 
Art.2. (1) Activitatăţile de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor 
staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, 
trotuare şi zone verzi din municipiul Săcele se efectuează de către 
operatori autorizaţi de Primăria Municipiului Săcele. 
 (2) Operatorii care vor presta activităţile enumerate la alin.(1) vor fi 
selectaţi prin procedura de licitaţie conform legislaţiei în vigoare, dacă 
îndeplinesc condiţiile stabilite prin caietul de sarcini. 
 
Art.3. (1) Vehiculele staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a 
drumurilor publice,trotuare şi zone verzi din municipiul Săcele pot fi supuse 
ridicării, transportării şi depozitării în spaţii special amenajate, până la 
eliberarea acestora către deţinători sau utilizatori. 
(2) Măsura ridicării se poate aplica şi în cazul blocării accesului în parcările 
de reşedinţă, de utilitate publică sau privată, în cazul încălcării restricţiilor 
temporare de oprire sau staţionare (deszăpezire , salubrizare, etc.) precum 
şi în situaţia în care se impune eliberarea de autovehicule a unor străzi, 
zone ori pieţe cu ocazia desfăşurării unor activităţi cultural-sportive,ori de 
altă natură aprobate de administratorul drumului public. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
(3) Pentru definirea staţionării neregulamentare se aplică prevederile art.63 
din O.U.Gnr. 195/2002 “privind circulaţia pe drumurile publice”, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.143 din 
Regulamentul pentru aplicarea O.U.G nr.195/2002 “privind circulaţia pe 
drumurile publice”, aprobat prin H.G nr.1391/2006. 
 
Art.4. (1) Constatarea staţionării neregulamentare a vehiculelor pe partea 
carosabilă a drumurilor publice, trotuare şi zone verzi din municipiul Săcele 
se poate face de reprezentanţii operatorului administratorului drumului 
public sau poliţiei rutiere, iar ridicarea acestora se poate dispune numai 
de către poliţia rutieră ; 
(2) Poliţia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor prin completarea în 
două exemplare a unei dispoziţii sau proces-verbal de ridicare vehicul, un 
exemplar fiind înmânat reprezentantului operatorului autorizat iar celălalt 
rămânând la agentul de poliţie rutieră care a dispus măsura. Aceste tipizate 
vor fi realizate prin grija operatorului autorizat ; 
(3) În situaţii de urgenţă, poliţia rutieră poate dispune măsura ridicării 
vehiculelor şi telefonic, urmând ca dispoziţia de ridicare vehicul să se 
completeze ulterior ; 
(4) În baza dispoziţiei poliţiei rutiere, în situaţii deosebite (calamităţi, 
catastrofe,evenimente rutiere grave, incendii, etc.) operatorii autorizaţi vor 
efectua cu titlu gratuit operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a 
vehiculelor stabilite ; 
(5) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita, în termen 
de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de 
constatare a contravenţiei,jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.5. (1) Restituirea vehiculelor ridicate se efectuează de către operatorul 
autorizat, dacă persoana care se prezintă pentru ridicare îndeplineşte, 
cumulativ, următoarele condiţii : 
a)   face dovada dreptului de proprietate, deţinere sau utilizare a vehiculului 
ridicat ; 
b) face dovada achitării cheltuielilor reprezentând contravaloarea 
operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, negociată cu dministratorul 
drumului public. 
c) comunică datele de identificare ale persoanei care a staţionat 
neregulamentar 
d)  până la concesionarea activităţii, încasarea de către operator a sumelor 
reprezentând contravaloarea operaţiunilor de ridicare, transport şi 
depozitare se va face în numele şi pentru Municipiul Sacele. 
     Pentru sumele încasate, reprezentând contavaloarea operaţiunilor de 
ridicare, transport şi depozitare, operatorul autorizat este obligat să 
elibereze chitanţe fiscale. 
(2) Restituirea vehiculelor aparţinând administratorului drumului public 
precum şi instituţiilor prevăzute la art. 32 alin.2 lit. a,b din O.U.G 
nr.195/2002 “ privind circulaţia pe drumurile publice”, cu modificările şi 
completările ulterioare se face gratuit, imediat şi necondiţionat. 
 
 
Art. 6. (1) Taxele prevăzute la Art. 6 se vor indexa anual prin hotărâre a 
Consiliului Localal MunicipiuluiSăcele. 
(2) Sumele încasate din plata acestor taxe se fac venit la bugetul local. 
 
Art.7. 
(1) Persoanele care se prezintă pentru eliberarea vehiculelor din spaţiile 
special amenajate,vor achita cuantumul taxei de ridicare, stabilită prin 
hotărâre a Consiliului Local. 
(2) Se exceptează de la plata taxei de ridicare a vehiculului persoanele cu 
handicap, dacă fac dovada acestui fapt, prin prezentarea certificatului 
medical care atestă handicapul. 
(3) În cazul în care conducătorul vehiculului staţionat neregulamentar se 
prezintă înaintea începerii operaţiunii de ridicare, eliberarea vehiculului se 
va face pe loc. În acest caz va achita numai 20% din contravaloarea taxei 
de ridicare, transport şi depozitare. 
 



Art. 8. Personalul care efectuează activitatea de ridicare, transport si 
depozitare, trebuie să deţină permanent, la bordul autovehiculului, 
autorizaţia de ridicare si transport, în copie. 
 
Art. 9. (1) Persoana care doreşte să fie autorizată pentru efectuarea 
activităţilor prevăzute la Art. 1, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii minime: 
a) să aibă înscris în actul constitutiv, obiectul de activitate constând în 
ridicarea,transportul şi depozitarea vehiculelor ; 
b) să facă dovada că are în dotare cel puţin 2 autovehicule specializate 
pentru ridicarea şi transportul vehiculelor ; 
d) să facă dovada deţinerii cu orice titlu a unui spaţiu destinat depozitării 
vehiculelor ridicate, prevăzut cu utilităţile necesare privind paza şi 
eliberarea acestora ; 
d) să dispună de aparatura foto-video necesară fotografierii şi filmării 
vehiculelor ridicate 
e) să dispună de personal specializat în ridicarea şi transportul vehiculelor ; 
f) să deţină asigurare de răspundere civilă legală pentru pagubele produse 
terţilor (bunuri sau vătămări corporale) în timpul desfăşurării acestei 
activităţi. 
(2) Operatorul autorizat raspunde pentru eventualele avarii cauzate 
vehiculelor, din culpa sa. 
 
 
Art. 10. Autovehiculele destinate ridicării şi transpotului vehiculelor trebuie 
să îndeplinească urmatoarele condiţii: 
a) să fie omologate, înmatriculate şi să corespundă din punct de vedere 
tehnic şi esthetic circulaţiei pe drumurile publice; 
b) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor; 
c) dispozitivul de ridicare trebuie să fie astfel construit încât durata 
operaţiunii de ridicaresă nu depăşească 5 minute în condiţii climatice 
normale; 
d) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi să aibă un set 
de indicatoare sau dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci 
cand operează pe carosabil; 
e) să fie echipate cu telefoane mobile; 
f) să aibă inscripţionate elementele de identificare ale operatorului. 
 
 



Art. 11. Spaţiul destinat depozitării vehiculelor ridicate trebuie să 
îndeplinească urmatoarele conditii: 
a) să fie situat pe teritoriul administrativ al Municipiului  Sacele. 
b) să fie avizat din punct de vedere al amplasamentului şi al condiţiilor de 
amenajare în condiţiile legii; 
c) să fie împrejmuit corespunzator, iluminat pe timpul nopţii şi să aibă 
asigurată paza permanentă; 
d) să aibă dotările necesare desfăşurarii normale a activităţii personalului 
deservent şi al publicului; 
e) să aibă asigurată legătura telefonică cu Poliţia Rutieră şi Primăria 
Municipiului Săcele. 
 
Art. 12. Personalul specializat în ridicarea vehiculelor trebuie să 
îndeplinească urmatoarele condiţii: 
a) să fie dotaţi cu echipament de protecţie, din material reflectorizant, 
purtând ecusoane din care să rezulte cu claritate numele, prenumele şi 
denumirea operatorului ; 
b) să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice ori asubstanţelor 
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora ; 
c) să aibă un comportament decent şi să evite stările conflictuale ; 
d) să furnizeze toate informaţiile necesare la solicitarea persoanelor 
interesate, cu privire la operaţiunea de ridicare a vehiculelor aparţinând 
acestora ; 
e) să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea 
normelor de protecţia muncii.  
  
 
 
Art. 13. Operatorul autorizat va ţine o evidenţă zilnică a activităţii pe bază 
de registru înseriat şi înregistrat la administratorul drumului public, care va 
conţine următoarele rubrici : 
a) numărul curent ; 
b) locul, data şi ora la care s-a făcut constatarea şi s-a efectuat operaţiunea 
de ridicare ; 
c) numărul de înmatriculare, marca şi culoarea vehiculului ridicat ; 
d) numele şi prenumele agentului de poliţie rutieră care a dispus măsura şi 
ale personalului specializat care a efectuat operaţiunea de ridicare ; 
e) orele la care s-a efectuat achitarea sumelor şi eliberarea vehiculelor ; 
f) seriile chitanţelor fiscale eliberate. 
 



 
 
 
 
Art.14. Necomunicarea, comunicarea eronată sau incompletă a datelor 
privind identitatea persoanelor cărora le-au fost încredinţate vehiculele 
staţionate neregulamentar de către  deţinătorii acestora, se sancţionează 
conform prevederilor art.39 combinat cu art.102 alin.1 pct.14 din O.U.G 
nr.195/2002 “privind circulaţia pe drumurile publice” cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 
Art. 15. (1) căile de atac împotriva procesului-verbal, întocmit de poliţistul 
rutier, sunt  cele prevăzute în O.U.G 195/2002 “privind circulaţia pe 
drumurile publice”, cu modificările şi completările ulterioare şi O.G 
nr.2/2001 “privind regimul juridic al contravenţiilor”. 
(2) căile de atac împotriva măsurii de ridicare, transport şi depozitare a 
vehiculelor staţionate neregulamentar, pentru care s-au emis dispoziţii de 
ridicare, se poate face în termen de 15 zile de la data la care persoana în 
cauză a luat la cunoştinţă, la Judecătoria Braşov. 
(3) când persoana în cauză se prezintă la operatorul autorizat cu certificatul 
de grefă care atestă depunerea contestaţiei, operatorul va restitui vehiculul 
deândată, după încasarea sumei reprezentând contravaloarea operaţiunilor 
prestate, prevăzută de prezentul regulament, făcând menţiune despre 
aceasta în registrul de evidenţă. În funcţie de sentinţa definitivă a instanţei 
de judecată, Consiliul Local al Municipiului Sacele şi operatorul autorizat 
vor acţiona în consecinţă.  
                                               
Art.16. În situaţia în care deţinătorul sau, după caz, utilizatorul unui vehicul 
depozitat la operator nu se prezintă pentru a-l ridica conform procedurii 
stabilite prin regulament, în termen de cel puţin un an, se vor aplica 
prevederile Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate.  
 
Art.17. Operatorul autorizat are obligaţia să asigure protecţia datelor cu 
caracter personal, conform legislaţiei în vigoare.  
 
Art.18. Orice alte dispoziţii contrare prezentului regulament se revocă. 
  


