
HOTĂRÂREA NR.249 
 

PENTRU APROBAREA  ACTIVITĂŢII  DE RIDICARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A MOPEDELOR ŞI 
VEHICULELOR CU TRACŢIUNE ANIMALĂ CARE SE DEPLASEAZĂ PE DRUMURILE PUBLICE DIN  

MUNICIPIUL TULCEA,  CA URMARE A CONSTATĂRII ÎNCĂLCĂRII  NORMELOR RUTIERE PREVĂZUTE DE 
ART. 3 ŞI ART16 ALIN. 2 DIN H.C.L. NR. 278/2009 PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI RADIEREA 

VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII  
 

Consiliul local al Municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 
noiembrie 2011; 

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea activităţii de ridicare, transport şi depozitare a 
mopedelor şi vehiculelor cu tracţiune animală care se deplasează pe drumurile publice din municipiul 
Tulcea, ca urmare a constatării încălcării normelor rutiere prevăzute de art. 3 şi art. 16 alin. 2 din H.C.L. 
nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, proiect 
din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul nr.32882/22.11.2011 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 

        Având în vedere prevederile : 
- Legea nr. 155/2010, Legea Poliţiei Locale ; 
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonantei de Guvern nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. „a” pct. 7 şi 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. 
                              
                                                      HOTARASTE: 
 

Art. 1. Se aprobă activitatea de ridicare, transport şi depozitare a mopedelor şi vehiculelor cu 
tracţiune animală care se deplasează pe drumurile publice din municipiul Tulcea, ca urmare a constatării 
încălcării normelor rutiere prevăzute de art. 3 şi art. 16 alin. 2 din H.C.L. nr. 278/2009 privind 
înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării. 

Art. 2 Constatarea încălcării normelor rutiere prevăzute de art. 3 şi art. 16 alin. 2 din  H.C.L. nr. 
278/2009 privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de către 
conducătorii mopedelor şi vehiculelor cu tracţiune animală care se deplasează pe drumurile publice din 
municipiul Tulcea,  se face de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei de Poliţie Locală Tulcea. Agenţii 
constatatori pot dispune ca măsură administrativă ridicarea mopedului sau a vehiculului cu tracţiune 
animală folosit la săvârşirea faptei.  

Art. 3 Operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare a mopedelor şi vehiculelor cu tracţiune 
animală care se deplasează pe drumurile publice din municipiul Tulcea, ca urmare a constatării încălcării 
normelor rutiere prevăzute de art. 3 şi art. 16 alin. 2 din H.C.L. nr. 278/2009 privind înregistrarea, 
evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, se execută de către S.C. SERVICII 
PUBLICE S.A.. 

Art. 4 Depozitarea vehiculelor ridicate se face într-un spaţiu special amenajat, asigurat de către 
operatorul menţionat la art. 3.  

 
 



Art. 5 Perioada maximă de depozitare este de 1 an. La expirarea acestei perioade, vehiculul va fi 
declarat abandonat şi se va valorifica în condiţiile prevăzute de O.G. nr. 14/2007, pentru reglementarea 
modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 Se aprobă tariful pentru ridicarea şi transportul mopedului sau a vehiculului cu tracţiune 
animală în cuantum de 400 lei. 

Art. 7 Se aprobă tariful de depozitare a mopedului sau a vehiculului cu tracţiune animală în cuantum 
de 50 lei/zi. 

Art. 8. Se aprobă  modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare 
a municipiului Tulcea în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi se împuterniceşte Primarul 
Municipiului Tulcea să semneze actul adiţional. 

Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicesc Direcţia de Poliţie Locală Tulcea 
şi S.C. Servicii Publice S.A.. 
        Art. 10. Secretarul municipiului Tulcea va comunica prezenta hotărâre autorităţilor interesate pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
             
            Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor. 
                                        
 
 
        CONTRASEMNEAZĂ                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                              CONSILIER, 
 
         Jr.BRUDIU Maria                                                                         GHERASIM Maria 
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