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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare  

a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, staţionate 
neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 

semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al 

Subunităţii administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 
 
 
 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20974/15.12.2020 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului 
Local Sector 6; 

Ţinând cont de prevederile: 
- 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         
administativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a         
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         
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, 
cu modificările și completările ulterioare; 
- art.  128 alin. (1) lit. d) şi g) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 100 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - Ordonanţei de Guvern nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 286/2003 privind 
împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 să exercite atribuțiile prevăzute de 
Legea nr. 421/2002; 

În temeiul art. 139 alin. (1) precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. i) şi lit. l),        
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,         
cu modificările și completările ulterioare; 



 
 Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de ridicare, transport, depozitare și eliberare a 
vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, staţionate 
neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 
semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al 
Subunităţii administrativ – teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, conform 
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Costul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor se 
percepe de la proprietarii/deţinătorii legali şi/sau de la utilizatorii acestora, persoane 
fizice sau juridice, în conformitate cu Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare 
Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform 
competenţelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
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REFERAT DE APROBARE 

 
   

Ţinând cont de dispoziţiile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată 
prin Legea nr. 3/2003; 

Luând în considerare prevederile art. I pct. 15 alin. (2) din H.G. nr. 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: “Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public şi se 

realizează, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe durata a 24 de ore, de către administratorul 

drumului public sau, după caz, de către administraţia publică locală”; 
La nivelul Sectorului 6 se înregistrează necesitatea creşterii capacităţii de preluare 

a traficului, a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare a vehiculelor, cât şi creşterea gradului 
de siguranţă a participanţilor la trafic, astfel că se impune luarea unor măsuri necesare 
asigurării celor mai sus enunţate. 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20974/15.12.2020 al Administraţiei 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, supun spre dezbatere şi aprobare 
Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, 
în alte locuri decât drumul public, staţionate neregulamentar pe raza         
administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi a vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 6. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

Având în vedere că s-a constatat pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 înregistrarea 
unui număr impresionant de autoturisme care încalcă regimul circulaţiei rutiere prin săvârşirea de către 
conducătorii acestora a unor contravenţii, se impune adoptarea unor măsuri concrete de combatere a 
acestor fapte. 
 Au fost înregistrate numeroase sesizări venite din partea cetăţenilor Sectorului 6, prin care se 
solicită luarea unor măsuri mai aspre în domeniul circulaţiei pe drumurile publice deoarece în unele 
cazuri conducătorii auto sfidează normele legale în materie rutieră, creîndu-se astfel un disconfort şi o 
stare de nesiguranţă faţă de participanţii la trafic. 

Deasemenea s-a constatat că prin acţiunile de control ale traficului desfăşurate de către Direcţia 
Generală de Poliţie Locală Sector 6 simplele sancţiuni contravenţionale nu sunt îndestulătoare pentru a 
duce la rezultate pozitive şi a se asigura un grad ridicat de siguranţă la nivelul participanţilor la trafic, 
ceea ce denotă faptul că este necesar a se pune în aplicare măsura tehnico-administrativă de ridicare a 
vehiculelor, conform prevederilor legale. 

Luând în considerare prevederile art.I pct.15 din H.G. nr.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; 
 Ţinând seama de numeroasele reclamații ale cetățenilor, referitoare la ocuparea domeniului 
public de vehicule aflate într-o stare avansată de degradare, unele devenite adevărate focare de infecție, 
dar și pentru o mai bună exploatare a parcărilor, se intenționează punerea în aplicare a prevederilor 
Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor făra săpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ teritoriale.  

Prin măsurile aplicate, în interesul comunităţii locale, Primăria Sector 6 urmăreşte îmbunătăţirea 
calităţii vieţii cetăţenilor precum şi conştientizarea acestora de nevoia unui comportament ghidat de 
spirit civic sau altfel spus de a respecta legile şi a face tot ceea ce stă în puterea fiecăruia, ca persoană, 
pentru a contribui la buna funcţionare a societăţii. 

Având în vedere cele expuse anterior, înaintăm spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și 
eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public, staţionate 
neregulamentar pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti şi a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
Municipiului Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 6. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
CRISTIAN TUDOR 


