
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
Nr. 97/08.04.2022 

pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea 
operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea 
operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția 

organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6 
 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a ………................... nr…............/................și Raportul de specialitate al Compartimentului 
Juridic și Contencios Administrativ nr. .….. /................., din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6,  
nr. ...… și nr. .... ; 

Ţinând cont de prevederile: 
- Legii Poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a poliţiei locale; 
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare 

a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n), art. 196 alin. (1) lit. a) 

și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. I. Alineatele (1), (2) și (3) ale articolului 1 al Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a 

vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de 

utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza 

administrativă a Sectorului 6, se modifică și vor avea următorul cuprins: 
” Art. 1. (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 să efectueze 

operaţiunile de ridicare, transport, descărcare și relocare, a vehiculelor care îngreunează 
activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și 
intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6. 

(2) Se împuternicește Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, prin Directorul 
General, să încheie contractul de achiziție publică de servicii pentru operațiunile de ridicare, 
transport, descărcare și relocare a vehiculelor aflate în situațiile menționate la art. 1 alin. (1), cu 
un operator economic desemnat în urma derulării procedurilor legale.  

(3) Operaţiunile de ridicare, transport, descărcare, relocare și depozitare a vehiculelor vor 
fi efectuate în baza dispoziției de ridicare a Directorului General al Direcției Generale de Poliție 
Locală Sector 6, de către operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de prestări servicii.” 

Art. II. Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 2. (1) Proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului care îngreunează 
activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și 
intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativ-teritorială a 
Sectorului 6, va fi informat și i se va solicita mutarea vehiculului/eliberarea domeniului public 
ori privat. 
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(2) Informarea proprietarului/deținătorului legal/utilizatorului se va efectua de către 
polițistul local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 prin afișarea unei 
înștiințări pe vehicul, la loc vizibil sau prin orice alt mijloc de comunicare. 

(3) În cuprinsul acesteia va fi indicată data acțiunii de salubrizare sau de efectuare a 
lucrărilor de utilitate publică și intervalul orar în care vehiculul trebuie mutat sau domeniul 
public ori privat al Sectorului 6 trebuie eliberat. Informarea proprietarului/deținătorului 
legal/utilizatorului vehiculului va începe cu 7 zile înainte de data desfășurării acțiunilor de 
salubrizare sau de efectuare a lucrărilor de utilitate publică. 

(4) În toate situațiile de urgență vehiculele se ridică de îndată, fără informarea prealabilă. 
(5) Dacă, proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a conformat solicitării de mutare 

a vehiculului sau de eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6, Direcţia Generală 
de Poliţie Locală Sector 6 dispune, relocarea vehiculului în cel mai apropiat loc disponibil. 

(6) Dacă nu este posibilă relocarea, se dispune ridicarea, transportul și depozitarea 
vehiculelor în spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6. 

(7) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare 
ori încetează în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane ori animale. 

 (8) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau dacă a fost dispusă, nu se pune în executare 
ori încetează, cu excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, 
pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, 
unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi vehiculele 
de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, care participă la acţiuni de intervenţie sau 
misiuni care au caracter de urgenţă. 

(9) În cazul în care vehiculul a fost relocat polițistul local din cadrul Direcției Generale 
de Poliție Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru identificarea și înștiințarea 
prin orice mijloc de comunicare a proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor în vederea 
recuperării vehiculului, cu indicarea locului în care este relocat. 

(10) În cazul în care vehiculul a fost ridicat, transportat și depozitat în spaţiul deţinut de 
către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, polițistul local din cadrul 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru 
identificarea și înștiințarea prin orice mijloc de comunicare a proprietarilor/deţinătorilor 
legali/utilizatorilor în vederea recuperării vehiculului, cu indicarea locului în care este depozitat 
și a posibilității ridicării acestuia în baza documentelor care atestă proprietatea/posesia/detenția 
legală asupra acestuia, fiind menționat totodată și programul de eliberare a vehiculelor. 

(11) Pentru operațiunile de ridicare, transport și relocare a vehiculelor în cazurile de 
intervenție a organelor abilitate în situațiile de urgență nu se va percepe nici un tarif.” 

Art. III. Articolul 6 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art. 6 (1) Proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul vehiculului aflat în situațiile 
prevăzute la art. 1 va fi obligat la plata unui tarif pentru operaţiunile de ridicare, transport și 
relocare a vehiculului în cauză după cum urmează: 

(2) În cazul vehiculelor ridicate, transportate și depozitate în spaţiul deţinut de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se vor percepe următoarele 
tarife: 

a) pentru ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei; 
b) pentru ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei; 
c) pentru transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei; 
d) pentru transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 lei. 

 (3) În cazul vehiculelor relocate se va percepe un tarif de relocare în sumă de 200 lei. 
 (4) Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare se face pe baza documentelor 

prevăzute la art. 5, numai după achitarea tarifelor de ridicare și transport. 
(5) Încasarea tarifelor aferente operațiunilor de mai sus intră în atribuția Direcției 

Generale de Taxe și Impozite Locale Sector 6.” 



 
Art. IV. Anexele nr. 1, 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 

se modifică conform Anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. V. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 197/2017 

rămân neschimbate.  
Art. VI. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Poliţie Locală Sector 6 și 

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire 
prevederile acestei hotărâri, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. VII. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
 

INIȚIATOR PROIECT,                                                                   AVIZEAZĂ 
          PRIMAR,                                                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
   CIPRIAN CIUCU                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                           Secretarul general al Sectorului 6,                            
                                                                                                          Demirel Spiridon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al                  
Sectorului 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport și 
depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, 

efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenţia organelor abilitate în 
situaţiile de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6 

 

 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, cu modificările și completările ulterioare; 
 La nivelul Sectorului 6 activităţile de salubrizare și lucrări de utilitate publică 
sunt îngreunate de vehiculele staţionate sau parcate pe domeniul public al 
sectorului și de faptul că proprietarii/deţinătorii legali/utilizatorii vehiculelor, deși 
anunţaţi în prealabil, ignoră solicitarea autorităţii publice de a elibera domeniul 
public, fapt ce duce la întârzieri sau chiar blochează activitatea operatorilor de 
salubrizare și a lucrărilor de utilitate publică; 
 Văzând faptul că autoritatea locală susţine din bugetul local tarifele de 
ridicare și transport spre locul de depozitare a unui număr foarte mare de vehicule 
datorită refuzului multor cetăţeni de a elibera domeniul public, consider necesar ca 
operaţiunile de ridicare, relocare, transport la locul de depozitare a vehiculelor să 
se facă contra cost pentru acţiunile de salubrizare și lucrări de utilitate publică 
desfășurate de operatorii desemnaţi pe raza Sectorului 6. 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. l) şi lit. n) din                     
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 
nr. 197/2017 privind efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport și depozitare a 
vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea 
lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenţia organelor abilitate în situaţiile 
de urgenţă pe raza administrativă a Sectorului 6. 
 

 

PRIMAR, 

 

                                                          Ciprian Ciucu 

                            

 



 
                  DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 6 
SECTORUL 6                  NUMĂR DE TELEFON: +40 021 413 16 62 

AL MUNICIPIULUI        ADRESĂ POȘTALĂ: ȘOS. ORHIDEELOR, NR. 2D, 
BUCUREȘTI                   SECTOR 6 BUCUREȘTI 

E-MAIL: CONTACT@POLITIA6.RO 
WWW.POLITIA6.RO 

 
 

 
 

  
Notă de fundamentare 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 
197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care 

îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, 
precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a 

Sectorului 6 
 

  
În activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 6, s-a 

constatat faptul că, în numeroase cazuri, polițiștii locali au fost solicitaţi să sprijine activitatea 
operatorilor autorizaţi care efectuează curăţenia străzilor din Sectorul 6, a celor care efectuează 
lucrări de utilitate publică precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență. 

Astfel, în anul 2017 Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat hotărârea nr. 197/2017 
privind privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor care 
îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, 
precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a 
Sectorului 6. 
 Ținând cont de faptul că, la nivelul Sectorului 6, activitățile de salubrizare și lucrări de 
utilitate publică sunt îngreunate de vehiculele staționate sau parcate pe domeniul public al 
sectorului și de faptul că proprietarii/deţinătorii legali/utilizatorii vehiculelor, deși anunțați în 
prealabil, ignoră solicitarea autorității publice de a elibera domeniul public, fapt ce duce la 
întârzieri sau chiar blochează activitatea operatorilor de salubrizare și a lucrărilor de utilitate 
publică; 
 Văzând că autoritatea locală a dispus ridicarea unui număr de 729 vehicule în anul 2021 
și, până în prezent, în anul 2022, după două săptămâni de campanie de salubrizare, relocarea 
unui număr de 130 vehicule și luând în considerare faptul că această campanie va mai dura două 
luni, apreciem că se impune ca operațiunile de ridicare, relocare și transport la locul de 
depozitare să se facă contra cost, ca o modalitate de constrângere a cetățenilor de a respecta 
solicitările de eliberare a domeniului public în vederea desfășurării acțiunilor de salubrizare și 
lucrărilor de utilitate publică, în condițiile în care numai pentru relocarea unui vehicul 
autoritatea cheltuie 200 lei. 
           În baza celor expuse mai sus, considerăm necesară modificarea hotărârii Consiliului 
Local Sector 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare 

a vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de 

utilitate publică, precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe raza  

administrativă a Sectorului 6 și, ca urmare, solicităm supunerea spre aprobare a proiectului de 
hotărâre pentru modificarea acesteia. 

 
 
 

Director General, 

 

MARIAN TUFAN 



 

 

TABEL EVIDENȚĂ MODIFICĂRI 

Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 197/2017 privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor 
care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, precum și intervenția organelor 

abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a Sectorului 6 
 

Nr. 
crt. 

Articol Varianta Existentă Varianta propusă   Observații  

1 Titlu Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 197/2017 
privind efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și 
depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea 
operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de 
utilitate publică, precum și intervenția organelor 
abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a 
Sectorului 6 

Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii 
Consiliului Local Sector 6 nr. 197/2017 privind 
efectuarea operațiunilor de ridicare, transport și 
depozitare a vehiculelor care îngreunează activitatea 
operatorilor de salubrizare, efectuarea lucrărilor de 
utilitate publică, precum și intervenția organelor 
abilitate în situațiile de urgență pe raza administrativă a 
Sectorului 6 

 

2 1 (1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 să efectueze operaţiunile de ridicare, 
transportare şi depozitare, cu titlu gratuit/contracost, a 
vehiculelor care îngreunează activitatea operatorilor de 
salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică 
precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de 
urgență pe raza administrativă a Sectorului 6. 
(2) Se împuternicește Direcția Generală de Poliție 
Locală Sector 6, prin Directorul General, să încheie 
contractul de achiziție publică de servicii pentru 
operațiunile de ridicare și transport a vehiculelor 
menționate la art. 1 alin. (1), cu un operator economic 
desemnat în urma derulării procedurilor legale.  
(3) Operaţiunile de ridicare și transport a vehiculelor 
vor fi efectuate în baza dispoziției scrise, emisă de 
Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6, de către 
operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de 
prestări servicii. 
(4) Sunt de utilitate publică lucrările privind: căile de 
comunicații; deschiderea, alinierea și lărgirea străzilor; 
sistemele de alimentare cu energie electrică, 
telecomunicații, gaze, termoficare, apă, canalizare; 
instalații pentru protecția mediului; pe spațiile verzi 
aparținând domeniului public sau privat al Sectorului 6; 

(1) Se împuterniceşte Direcţia Generală de 
Poliţie Locală Sector 6 să efectueze operaţiunile de 
ridicare, transport, descărcare și relocare a vehiculelor 
care îngreunează activitatea operatorilor de salubrizare, 
efectuarea lucrărilor de utilitate publică precum și 
intervenția organelor abilitate în situațiile de urgență pe 
raza administrativă a Sectorului 6. 

(2) Se împuternicește Direcția Generală de 
Poliție Locală Sector 6, prin Directorul General, să 
încheie contractul de achiziție publică de servicii 
pentru operațiunile de ridicare, transport, descărcare și 
relocare a vehiculelor aflate în situațiile menționate la 
art. 1 alin. (1), cu un operator economic desemnat în 
urma derulării procedurilor legale.  

(3) Operaţiunile de ridicare, transport, descărcare, 
relocare și depozitare a vehiculelor vor fi efectuate în 
baza dispoziției de ridicare a Directorului General al 
Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6, de către 
operatorul economic căruia i s-a atribuit contractul de 
prestări servicii. 

Se introduce 
împuternicirea 
Direcției Generale de 
Poliție Locală Sector 6 
pentru efectuarea 
operațiunii de relocare 
a vehiculelor. 



clădirile și terenurile necesare construcțiilor de locuințe 
sociale și altor obiective sociale de învățământ, 
sănătate, cultură, sport, protecție și asistență socială, 
precum și de administrație publică; prevenirea și 
înlăturarea urmărilor dezastrelor naturale - cutremure, 
inundații, alunecări de teren; apărarea țării, ordinea 
publică și siguranța națională; sau alte situații prevăzute 
de lege.   
 (5) Prin situații de urgență înțelegem acele 
cazuri de forță majoră determinate de anumiți factori de 
risc precum: incendii, cutremure, inundații, accidente, 
explozii, avarii, prăbușiri ale unor construcții, instalații 
ori amenajări, etc. Acestea reprezintă evenimente 
excepționale, cu caracter nonmilitar, care amenință 
viața sau sănătatea persoanei, mediul înconjurător, 
valorile materiale și culturale, iar pentru restabilirea 
stării de normalitate este necesară adoptarea de măsuri 
și acțiuni urgente, alocarea de resurse specializate și 
managementul unitar al forțelor și mijloacelor 
implicate.  

3 2 (1) Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 6 va 
dispune prin dispoziţia de ridicare, ridicarea, transportul 
şi depozitarea vehiculelor în spaţiul deţinut de către 
Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană 
Sector 6, dacă, deşi în prealabil somat, 
proprietarul/deţinătorul legal/utilizatorul nu s-a 
conformat solicitării de mutare a vehiculului sau de 
eliberare a domeniului public sau privat al Sectorului 6.  
Prin excepție, se poate dispune ridicarea și relocarea 
vehiculelor în cel mai apropiat loc disponibil în vederea 
desfășurării activității de salubrizare. 
Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost 
dispusă, nu se pune în executare ori încetează, cu 
excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care în 
vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane ori animale 
sau în cazul în care vehiculul aparţine poliţiei, 
pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de 
ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, 
Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale 
Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de 
Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum 
şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din 
Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni 
de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă.  

(1) Proprietarul / deţinătorul legal / utilizatorul 
vehiculului care îngreunează activitatea operatorilor de 
salubrizare, efectuarea lucrărilor de utilitate publică, 
precum și intervenția organelor abilitate în situațiile de 
urgență pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 
va fi informat și i se va solicita mutarea vehiculului / 
eliberarea domeniului public ori privat. 
(2) Informarea proprietarului / deținătorului legal / 
utilizatorului se va efectua de către polițistul local din 
cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 
prin afișarea unei înștiințări pe vehicul, la loc vizibil 
sau prin orice alt mijloc de comunicare. 
(3) În cuprinsul acesteia va fi indicată data acțiunii de 
salubrizare sau de efectuare a lucrărilor de utilitate 
publică și intervalul orar în care vehiculul trebuie 
mutat sau domeniul public ori privat al Sectorului 6 
trebuie eliberat. Informarea proprietarului / 
deținătorului legal / utilizatorului vehiculului va începe 
cu 7 zile înainte de data desfășurării acțiunilor de 
salubrizare sau de efectuare a lucrărilor de utilitate 
publică. 
(4) În toate situațiile de urgență vehiculele se ridică de 
îndată, fără informarea prealabilă. 
(5) Dacă, proprietarul / deţinătorul legal / utilizatorul 
nu s-a conformat solicitării de mutare a vehiculului sau 
de eliberare a domeniului public sau privat al 

Se stabilește regula 
generală a relocării 
vehiculului și, numai 
în cazul în care nu 
există posibilitatea 
relocării, se dispune 
ridicarea, transportul 
și depozitarea 
vehiculului în spațiul 
deținut de către 
ADPDU Sector 6. 
Totodată, se modifică 
termenul de informare 
a proprietarului / 
deținătorului legal / 
utilizatorului cu 
privire la obligația 
mutării vehiculului și 
eliberării domeniului 
public, de la 48 de ore 
la 7 zile. 
Se face mențiunea 
gratuității 
relocării/ridicării 
vehiculelor în cazul 
situațiilor de urgență. 



(2) Somarea proprietarului / deținătorului legal / 
utilizatorului se efectua de către polițistul local din 
cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 prin 
afișarea acesteia pe autovehicul la loc vizibil sau prin 
orice alt mijloc de comunicare, în cuprinsul acesteia 
urmând a fi prevăzut un termen de 48 de ore în 
interiorul căruia autovehiculul trebuie mutat.  
În toate situațiile de urgență nu se aplică dispozițiile 
privind somarea și beneficiul termenului de 48 de ore, 
autovehiculele urmând a fi ridicate de îndată. 
(3) Ulterior ridicării autovehiculului polițistul local din 
cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6 va 
efectua demersurile necesare pentru identificarea și 
înștiințarea prin orice mijloc de comunicare a 
proprietarilor/deţinătorilor legali/utilizatorilor în 
vederea recuperării acestora, cu indicarea locului în care 
este depozitat autovehiculului și a posibilității ridicării 
acestuia în baza documentelor care atestă 
proprietatea/posesia/detenția legală asupra acestuia, 
fiind menționat totodată și programul de eliberare a 
autovehiculelor.  
 

Sectorului 6, Direcţia Generală de Poliţie Locală 
Sector 6 dispune relocarea vehiculului în cel mai 
apropiat loc disponibil. 
(6) Dacă nu este posibilă relocarea, se dispune 
ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor în 
spaţiul deţinut de către Administraţia Domeniului 
Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6. 
(7) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost 
dispusă, nu se pune în executare ori încetează în cazul 
în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane 
ori animale. 
(8) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost 
dispusă, nu se pune în executare ori încetează, cu 
excepţia situaţiilor de urgenţă, în cazul în care 
vehiculul aparţine poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, 
poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau 
medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării 
Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de 
Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul 
Ministerului Justiţiei, precum şi vehiculele de serviciu 
ale procurorilor din Ministerul Public, care participă la 
acţiuni de intervenţie sau misiuni care au caracter de 
urgenţă. 
(9) În cazul în care vehiculul a fost relocat polițistul 
local din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală 
Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru 
identificarea și înștiințarea prin orice mijloc de 
comunicare a proprietarilor / deţinătorilor legali / 
utilizatorilor în vederea recuperării vehiculului, cu 
indicarea locului în care este relocat. 
(10) În cazul în care vehiculul a fost ridicat, transportat 
și depozitat în spaţiul deţinut de către Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, 
polițistul local din cadrul Direcției Generale de Poliție 
Locală Sector 6 va efectua demersurile necesare pentru 
identificarea și înștiințarea prin orice mijloc de 
comunicare a proprietarilor / deţinătorilor legali / 
utilizatorilor în vederea recuperării vehiculului, cu 
indicarea locului în care este depozitat și a posibilității 
ridicării acestuia în baza documentelor care atestă 
proprietatea/posesia/detenția legală asupra acestuia, 
fiind menționat totodată și programul de eliberare a 
vehiculelor. 
(11) Pentru operațiunile de ridicare, transport și 



relocare a vehiculelor în cazurile de intervenție a 
organelor abilitate în situațiile de urgență nu se va 
percepe nici un tarif. 
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4 6 (1) Pentru prima ridicare, proprietarul/deţinătorul 
legal/utilizatorul vehiculului prevăzut la art.1 nu va fi 
obligat la plata vreunui tarif ocazionat cu operaţiunile 
de ridicare, transport, depozitare și eliberare a 
vehiculului în cauză, acesta restituindu-se gratuit 
persoanelor îndreptăţite. Pentru următoarele ridicări 
care se vor face din motive de îngreunare a activității 
operatorilor de salubrizare, se vor percepe următoarele 
tarife: 
a) tarif ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei; 
b) tarif ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei; 
c) tarif transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei; 
d) tarif transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 lei. 
(2) În acest caz, eliberarea vehiculului se va efectua 
numai proprietarului/deținătorului legal/utilizatorului 
numai după achitarea tarifelor de ridicare și transport, în 
baza ceritificatului de înmatriculare. 
(3) Încasarea tarifelor aferente operațiunilor de ridicare 
și transport va intra în atribuția Direcției Generale de 
Taxe și Impozite Locale Sector 6. 

(1) Proprietarul / deţinătorul legal / utilizatorul 
vehiculului aflat în situațiile prevăzute la art. 1 va fi 
obligat la plata unui tarif pentru operaţiunile de 
ridicare, transport și relocare a vehiculului în cauză 
după cum urmează: 
(2) În cazul vehiculelor ridicate, transportate și 
depozitate în spaţiul deţinut de către Administraţia 
Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 se 
vor percepe următoarele tarife: 
a) pentru ridicare vehicul mai mic de 5 tone – 200 lei; 
b) pentru ridicare vehicul mai mare de 5 tone – 250 lei; 
c) pentru transport vehicul mai mic de 5 tone – 150 lei; 
d) pentru transport vehicul mai mare de 5 tone – 200 
lei. 
(3) În cazul vehiculelor relocate se va percepe un tarif 
de relocare în sumă de 200 lei. 
(4) Recuperarea vehiculului de la locul de depozitare 
se face pe baza documentelor prevăzute la art. 5, numai 
după achitarea tarifelor de ridicare și transport. 
(5) Încasarea tarifelor aferente operațiunilor de mai sus 
intră în atribuția Direcției Generale de Taxe și Impozite 
Locale Sector 6. 

  
Se stabilește obligația 
plății tarifelor pentru 
ridicare și transport în 
sarcina proprietarului / 
deținătorului legal / 
utilizatorului 
vehiculului, 
menținându-se 
aceleași tarife 
prevăzute în 
reglementarea 
anterioară. 
Se stabilește tariful 
pentru relocarea 
vehiculului în 
cuantum de 200 lei. 
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6 Anexa 
nr. 1 

  S-a introdus relocarea 

7 Anexa 
nr. 2 

  S-a introdus relocarea 

8 Anexa 
nr. 3 

  S-a eliminat un 
paragraf referitor la 
tariful datorat pentru a 
doua ridicare a 
vehiculului. 

 
 
Director General, 

           MARIAN TUFAN  


