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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele 
 

    Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de ______, 
              Analizând referatul de aprobare nr.71018/23.10.2020 al inițiatorului Primar - ing. Popa Virgil, 
precum și  necesitatea și obligativitatea aprobarii unui REGULAMENT privind identificarea, 
ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Săcele,  în  vederea unei mai bune gospodariri in Municipiul Sacele 
din punct de vedere al degajarii terenurilor aparţinând domeniului public sau privat de masini 
abandonate sau fara stapan, al pastrarii unui climat de ordine publica, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, republicata, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau 
privat al statului ori al  unităţilor administrtiv teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 
HG nr. 156/ 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002,  ale Legii 
poliţiei locale nr. 155/ 2010, republicata, cu modificările şi completările ulterioare si ale Ordonantei de 
Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare; 
precum și ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 
21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  
Local al Municipiului  Săcele;  

In temeiul prevederilor art.87 alin. (5), art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.d), alin. (7) lit.n), art. 133 
alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 139 alin. 1) art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare       
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
           Art.1. Se aproba Regulamentul privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și 
eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Săcele, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data aducerii la 
cunostinta publica a prezentei hotarari. 

Art.3. Odata cu adoptarea prezentei hotarari, orice dispozitie contrara isi inceteaza 
aplicabilitatea. 

Art.4. Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 
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