
HOTĂRÂREA NR. 111 
PRIVIND ACTIVITATEA DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT, DEPOZITARE ŞI ELIBERARE A 

VEHICULELOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR  
PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI  TULCEA 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data 
de 25.09.2008; 

Examinând proiectul de hotărâre privind activitatea de blocare, ridicare, transport, 
depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public/privat al 
municipiului Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr. 29205/15.09.2008 al Compartimentului Transport Local din 
cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 

Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea; 
Având în vedere  prevederile:  
- O.U.G nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.G. nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice; 
- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare 
a domeniului public şi privat de interes local; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 19,  
art. 45 alin. (1), şi (6) şi art. 49 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

ART. 1  
 Se aprobă blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea  vehiculelor staţionate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea. 
ART. 2 
(1) Se aprobă Regulamentul privind activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului 
Tulcea, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Caietul de Sarcini privind activitatea de blocare, ridicare, transport, 
depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Tulcea, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(3) Se aprobă modelul Fişei vehiculului staţionat neregulamentar, conform anexei     nr. 3, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 3 
Constatarea staţionării/opririi neregulamentare a vehiculelor pe domeniul public/privat al 

municipiului Tulcea se face de către poliţiştii din cadrul Biroul Siguranţa Circulaţiei pentru 
Mediul Urban şi/sau de către funcţionarii Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică 
din municipiul Tulcea prin autosesizare, la sesizarea cetăţenilor din municipiul Tulcea sau în 
urma reclamaţiilor persoanei care are închiriat prin contract locul de parcare. Agenţii 
constatatori dispun în scris blocarea sau ridicarea vehiculelor şi asistă la aceste operaţiuni. 

ART. 4 
Operaţiunile privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor 

staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea se execută 
numai de către operatorul desemnat în baza unei proceduri de achiziţii publice. 

ART. 5 
Depozitarea vehiculelor ridicate se face într-un spaţiu special amenajat, asigurat de către 

operatorul care a obţinut atribuirea contractului de achiziţii publice. 
ART. 6 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte Direcţia Întreţinere 

şi Administrare Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 
ART. 7 - Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor şi 

persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
ART. 8  - Hotărârea se comunică: 
  Compartimentului Transport Local din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
 Direcţiei de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu; 
 Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică Tulcea; 
 Inspectoratului Judeţean de Poliţie Tulcea; 
 Prefecturii Judeţului Tulcea. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ale consilierilor. 

 
 
 
 
 
 

            CONTRASEMNEAZĂ                                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                    SECRETAR,                                                                        CONSILIER, 
 
               Jr.BRUDIU Maria                                                                      ANTON Valeriu 

 
 
 
 



 
                                                                      ANEXA NR. 1  

la H.C.L. nr. 111/2008  
 

REGULAMENT 
 

PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT,               
DEPOZITARE, PAZĂ ŞI ELIBERARE A VEHICULELOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR  

PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA 
 
 

 

Art. 1  
 (1) Vehiculele staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului 

Tulcea şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică, sunt supuse blocării, ridicării, 
transportului si depozitării lor în spaţii special amenajate, până la eliberarea acestora 
proprietarilor sau îndeplinirea formalităţilor legale de valorificare.  

(2) Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată 
de cel mult 5 minute. 

(3) Se consideră staţionare, imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o 
durată ce depăşeşte 5 minute. 

(4) Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi 
semnalizate corespunzător. În aceste locuri vehiculele trebuie aşezate unul lângă altul, 
conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru staţionare. 

(5) Vehiculul oprit sau staţionat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu 
marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune 
altfel. Motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate şi câte două, 
una lângă alta. 

(6) Pe drumurile cu sens unic, oprirea şi staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă 
dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie. 

Art. 2 
 Constatarea staţionării neregulamentare pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Tulcea şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică, a autovehiculelor sau remorcilor 
se efectuează de către poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţa Circulaţiei pentru Mediul Urban 
şi/sau de către funcţionarii Direcţiei Poliţie Comunitară pentru Ordine Publică din municipiul 
Tulcea. 

 Art.3 
Operaţiunile privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate 

şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Tulcea se realizează numai de către operatorul care a obţinut atribuirea 
contractului de achiziţie publică, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru 
vehicule şi a creşterii gradului de siguranţă a participanţilor în trafic. 

 



CAPITOLUL I.  
Blocarea/deblocarea vehiculelor 
 
 Art.4 
Operaţiunea de blocare constă în fixarea unui dispozitiv mecanic de imobilizare la una sau 

mai multe roţi ale vehiculelor staţionate neregulamentar în zonele de acţiune a indicatoarelor 
rutiere de oprire sau staţionare interzisă prevăzute cu semnul adiţional de blocări/ridicări. 
Primăria Municipiului Tulcea, prin Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu va amenaja 
şi semnaliza corespunzător locurile stabilite pentru blocare/ridicare.Blocarea vehiculelor se va 
dispune şi în situaţia în care acestea sunt parcate în mod neregulamentar în locurile de parcare. 

Art.5 
(1) Vehiculele staţionate neregulamentar, vor fi blocate, iar proprietarii, sau după caz, 

posesorii legali ai acestora vor fi sancţionaţi în condiţiile legii. 
(2) Agentul constatator dispune în scris măsura de blocare, întocmind procesul-verbal de 

blocare, în două exemplare, din care unul ramâne la agentul constatator şi al doilea la operator. 
(3) În cazul blocării, operatorul va afişa pe vehicul un anunţ cu privire la tariful de 

blocare/deblocare. Blocarea se va efectua chiar şi în cazul în care proprietarul vehiculului se 
prezintă înainte de încheierea operaţiunii. 

(4) Contravenientul va achita tariful pentru blocare/deblocare direct la operator. 
(5) Eliberarea vehiculelor blocate se va efectua în maxim 60 de minute numai după ce se va 

face dovada achitării de către contravenient a tarifelor stabilite pentru deblocarea vehiculelor 
oprite sau staţionate neregulamentar. 

 
CAPITOLUL II. 
Ridicarea vehiculelor 

 
Art.6 
(1) Operaţiunile de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor blocate se 

execută numai de către operatorul care a obţinut atribuirea contractului de achiziţie publică, în 
vederea îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru vehicule şi a creşterii gradului de 
siguranţă a participanţilor în trafic. 

(2) Aceste operaţiuni se pot realiza numai după trecerea timpului de minim 60 de minute de 
la efectuarea operaţiunii de blocare pe baza procesului-verbal de ridicare întocmit de către 
agenţii constatatori, prin care s-a dispus ridicarea autovehiculelor sau remorcilor ce au fost 
iniţial imobilizate. 

(3) Ridicarea va fi dispusă şi pentru vehiculele care sunt parcate regulamentar, dar care 
prezintă un pericol, pot produce o vătămare, blochează accesul către lucrările sau investiţiile 
Consiliului Local sau tulbură ordinea şi liniştea publică. 

(4) Operatorul va completa o Fişă a vehiculului staţionat neregulamentar, aprobată prin 
ANEXA nr. 3 a prezentei hotărâri. Fişa va fi semnată de către agentul 



constatator,reprezentantul  operatorului şi de un martor asistent şi va cuprinde în mod 
obligatoriu marca, modelul, culoarea şi numărul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea 
fizica a acestuia. Fişa se va întocmi în 2 exemplare (autocopiante şi culori diferite) şi vor fi 
înseriate. Originalul va rămâne la reprezentantul operatorului, iar copia se va înmâna  agentului 
constatator. 

Art.7 
(1) Ridicarea vehiculelor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă 

nici un fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere nici un fel de deteriorare. 
(2) Depozitarea se va realiza într-un spaţiu amenajat corespunzător, deţinut de către 

operatorul desemnat, care va asigura integritatea vehiculelor. 
(3) Operatorul este obligat să se asigure la o societate de asigurări pentru acoperirea 

eventualelor daune produse ca urmare a operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare. 
(4) Perioada maximă de depozitare este de 1 an. La expirarea acestei perioade, vehiculul va 

fi declarat abandonat. 
(5) Achitarea tarifelor aferente operaţiunilor de blocare/deblocare este obligatorie şi pentru 

vehiculele care au fost ridicate, transportate, şi depozitate dat fiind faptul că aceste operaţiuni 
se execută în mod obligatoriu anterior operaţiunii de ridicare.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 ANEXA NR. 2  
la H.C.L. nr. 111/2008  

 

CAIET DE SARCINI 
 

PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT,               
DEPOZITARE, PAZĂ ŞI ELIBERARE A VEHICULELOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR  

PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI TULCEA                                                                                                                                                                                                  
 

CAPITOLUL I.  

Dispoziţii generale 
 
Art. 1 
Prezentul caiet de sarcini este stabilit în baza legislaţiei în vigoare şi cuprinde condiţiile 

tehnice şi organizatorice pe care trebuie să le îndeplinească operatorul care solicită atribuirea 
contractului de achiziţie publică pentru prestarea activităţii de blocare, ridicare, transport, 
depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau 
privat al municipiului Tulcea. 

Art. 2 
Activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor 

staţionate neregulamentar pe domeniul public/privat al municipiul Tulcea se realizează numai 
de către operatorul care a obţinut atribuirea contractului de achiziţie publică, în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru vehicule şi a creşterii gradului de siguranţă a 
participanţilor în trafic. 

Art. 3 
(1) Licitaţia se va face, în baza legii, pentru prestarea exclusivă pe teritoriul municipiul 

Tulcea a activităţii de blocare, ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor 
staţionate neregulamentar. 

(2) Contractul de achiziţie se încheie între Primăria Municipiului Tulcea şi operatorul 
desemnat în baza procedurii de achiziţii publice pentru prestarea activităţii de blocare, ridicare, 
transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul 
public sau privat din municipiul Tulcea. 

(3) Obiectul contractului de achiziţie publica îl reprezintă prestarea activităţii de blocare, 
ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe 
domeniul public sau privat al municipiului Tulcea. 

(4) La încheierea şi pe toată durata contractului, părţile contractante sunt obligate să 
respecte clauzele prevăzute în contract. 

 
CAPITOLUL II.  



Condiţii tehnice privind realizarea activităţii de blocare, ridicare, transport, 
depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile 
publice al municipiului Tulcea. 
 

Art. 4  
(1) Operatorul desemnat în baza procedurii de achiziţii publice pentru prestarea activităţii 

de blocare, ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea trebuie să dispună de 
dispozitive de blocare, autospeciale pentru ridicarea şi transportul vehiculelor şi spaţii de 
depozitare amenajate corespunzător pentru vehiculele ridicate. 

(2) Dispozitivele de blocare a roţilor trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii: 
      a)  să asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării; 
      b)  să aibă inscripţionate numele, adresa şi telefonul operatorului; 
      c)  prin montare să nu deterioreze vehiculele pe care sunt montate; 
(3) Autospecialele utilizate pentru ridicarea şi transportul vehiculelor trebuie îndeplinească 

următoarele condiţii; 
     a)  să fie avizate de R.A.R; 
     b) să asigure ridicarea în siguranţă a vehiculelor din orice poziţie s-ar afla staţionate 

neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Tulcea. 
     c) să asigure integritatea vehiculelor în timpul operaţiunii de ridicare, transport şi 

depozitare; 
(4) La începerea activităţii, operatorul trebuie să deţină  un număr de minim 25 dispozitive  

pentru blocarea vehiculelor din care 5 dispozitive de blocare pentru vehiculele cu anvelope cu 
dimensiunea mai mare de 825 x 20 şi cel puţin o autospecială pentru ridicarea şi transportul 
vehiculelor. 

Art. 5  
(1) Spaţiul de depozitare al vehiculelor ridicate va fi asigurat de către operatorul desemnat 

în baza procedurii de achiziţii publice pentru efectuarea operaţiunilor de ridicare, transport şi 
depozitare, pe toată durata derulării contractului. 

(2) Depozitarea vehiculelor ridicate se va face într-un spaţiu amenajat corespunzător, care 
să nu permită accesul persoanelor neautorizate, iluminat pe timp de noapte şi asigurat cu pază 
permanentă. 

 
CAPITOLUL III.  
Condiţii organizatorice. 
 
Art. 6 
Programul zilnic de desfăşurare a activităţilor de blocare/ridicare va fi stabilit de comun 

acord între operator şi organul de poliţie, acesta putând fi modificat în funcţie de necesităţi.  
Art. 7 



(1) Echipajele care desfăşoară activităţile de blocare sau ridicare a vehiculelor vor acţiona la 
solicitarea agenţilor constatatori pe traseele şi zonele unde oprirea sau staţionarea este interzisă. 
La dispoziţia acestora, societatea prestatoare are obligaţia  să blocheze, să ridice, să transporte 
şi să depoziteze  vehiculele oprite/staţionate neregulamentar, potrivit legii, pe domeniul public 
sau privat.  

(2)  Echipajele care efectuează blocarea trebuie să aplice pe parbrizul sau pe geamul lateral 
stânga faţă al vehiculului blocat, un anunţ care să conţină următoarele date: 

a)  baza legală conform căreia s-a efectuat operaţiunea; 
b)  suma ce trebuie achitată pentru deblocarea vehiculului; 
c)  locul unde poate fi achitată această sumă (adresă, telefon); 
d)  denumirea operatorului care a efectuat operaţiunea de blocare; 
e)  numele şi semnătura agentului constatator care a dispus măsura. 
(3) Vehiculele ce urmează a fi ridicate vor fi fotografiate sau înregistrate pe suport magnetic 

pentru înregistrarea poziţiei şi stării fizice a vehiculului în momentul ridicării şi pentru evitarea 
eventualelor litigii cu proprietarii acestora. 

Art. 8 
(1) Locul pentru achitarea sumelor în vederea eliberării vehicului ridicat, va fi amplasat în 

incinta spaţiului de depozitare, astfel încât eliberarea vehiculului  să se facă imediat, după 
achitarea tarifelor prevăzute de lege.  

(2) Pentru acoperirea eventualelor daune produse vehiculelor ca urmare a operaţiunilor de 
blocare, ridicare, transport şi depozitare, societatea prestatoare este obligată să se asigure la o 
societate de asigurări. 

Art. 9 
Operatorul desemnat în baza procedurii de achiziţii publice pentru prestarea activităţii de 

blocare, ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar 
pe domeniul public sau privat al municipiul Tulcea are obligaţia să anunţe în scris, anticipat cu 
90 de zile, intenţia de încetare a activităţii. 

CAPITOLUL IV. 
Tarife 
 
Art. 10 
(1) Tarifele pentru blocarea/deblocarea roţilor sunt: 
a) 50 lei pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată până in 3,5 tone; 
b) 100 lei pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată peste 3,5 tone; 
c) 70 lei pentru toate categoriile de remorci; 
 
(2) Tarifele pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor ridicate sunt: 
a) 100 lei  pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată până in 3,5 tone; 
b) 200 lei pentru autovehiculele cu masa maximă admisă autorizată peste 3,5 tone; 



c) 100 lei pentru toate categoriile de remorci; 
 
(3) Tarifele de depozitare se calculează pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul 

depozitării, după cum urmează: 
a) 50 lei tarif de depozitare pentru autovehicule/24 h; 
b) 100 lei tarif de depozitare pentru remorci/24 h; 
 
 



                                                                                                   ANEXA NR. 3 
la H.C.L. nr. 111/2008  

 

          
(Operatorul autorizat)                  Nota de constatare 
___________________                   seria _____nr.__________ 
   (Nr. înseriat) 
 

 
 

FIŞA VEHICULULUI STAŢIONAT NEREGULAMENTAR 
 

Încheiată astăzi, 
 
ziua….…luna…….anul….…..ora…....minutul….…str.…………………………. 
 
Subsemnatul ………………...……………..….angajat al operatorului autorizat, la 

examinarea exterioara a vehiculului, cu numărul de înmatriculare ……………………marca 
…………….., modelul …………………., culoarea ………………….., ca urmare a întocmirii 
procesului-verbal de blocare/ridicare nr. ……………………….., în vederea efectuării 
operaţiunilor de blocare, ridicare, transport şi depozitare, constat următoarele: 

- vehiculul prezintă avarii vizibile ( da  /  nu ) 
Observaţii: examinarea exterioară s-a efectuat prin fotografiere în format digital,  din 4 

unghiuri diferite (faţa, spatele şi lateralele vehiculului) constatându-se următoarele: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________                

______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Cele menţionate în prezenta notă de constatare sunt atestate de către agentul constatator 

______________________________, precum şi de către martorul                                
                                          (Nume şi prenume)             
asistent_______________________________, domiciliat în ___________________,                                     

(Nume şi prenume)             
str. __________________________, nr. _______, bl.______, sc. ____, apt.____, sector ______, legitimat 

cu BI/CI seria ______, nr._____________,                             CNP. ______________________ . 
 
Semnătura angajat operator :  ________________   
 

Semnătura agent constatator :   ________________   
 

Semnătura martor asistent :     ________________  


