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JUDETUL TELEORMAN                                                                               Anexa  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                  la HCL nr. 14 / 28 ianuarie 2010 

CONSILIUL LOCAL  

 

Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare 

a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate 

pe teritoriul municipiului Alexandria. 

 

 

 Capitolul I -  Dispozitii Generale  

 

 Art. 1. Prezentul Regulament are ca obiect reglementarea activitatii de blocare, ridicare, transport, 
depozitare si eliberare a vehiculelor  stationate neregulamentar, potrivit dispozitilor O.U.G. nr. 195/2002 
privind circulatia pe drumurile publice republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare si H.G. nr. 
147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor 
stationate neregulamentar pe drumurile publice aflate in una din urmatoarele situatii: 

a. vehicule oprite sau stationate neregulamentar pe partea carosabila a drumurilor publice si in 
piete, in zona de actiune a indicatoarelor rutiere „Oprirea Interzisa”, „Stationarea Interzisa” insotite de 
semnul aditional „Atentie Blocare Roti”, in zonele unde prin pozitia sa autovehiculul oprit sau stationat 
neregulamnetar determina perturbarea traficului rutier, pune in pericol siguranta circulatiei, stanjeneste 
lucrarile de igienizare, de reparare a drumurilor publice si de refacere a marcajelor de circulatie 
corespunzatoare, in statiile de autobuz, in zone de preselectie la intersectii semaforizate sau 
nesemaforizate importante, pe trotuare,  in parcuri , pe alei pietonale, zone verzi, scuaruri, peluzele dintre 
carosabil si trotuare. 

b.Vehicule declarate abandonate sau fara stapan in urma procedurii prevazute de Legea nr. 
421/2002 si H.G. nr. 156/2003. 

 Art. 2.Activitatile se vor desfasura in conformitate cu prevederile H.G. nr.147/1992 privind 
blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate 
neregulamentar pe drumurile publice. 

 Art. 3.Activitatea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate 
neregulamentar urmareste protejarea spatiilor verzi, asigurarea fluidizarii si protectiei circulatiei pietonale 
si rutiere, descongestionarea drumurilor publice, facilitarea accesului la obiectivele de interes public, 
disciplinarea conducatorilor auto care nu respecta prevederile prezentului regulament, precum si legislatia 
privind circulatia rutiera pe drumurile publice. 
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 Art. 4. Activitatile mentionate mai sus vor fi realizate de Politia Comunitara, de catre operator, 
agentii constatatori numiti prin dispozitia primarului, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 421 din 27 
iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand 
domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.  

 Art. 5. Locul de depozitare se stabileste la sediul SC Transloc SA Alexandria din str. Libertatii nr. 
458.  

 

 Capitolul II -  Descrierea activitatilor  

 

 Art. 6. (1) Activitatile de blocare se vor aplica fara restrictie in toate zonele si locurile in care s-au 
constatat stationari nepermise, astfel cum au fost ele definite la art. 1 din prezentul Regulament;  

(2) Actiunea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate 
neregulamentar se va desfasura la cererea agentilor constatatori ai Serviciului Politiei Rutiere, agentilor 
constatatori imputerniciti din cadrul  Primariei municipiului Alexandria si a Politiei Comunitare a 
municipiului Alexandria. 

(3) In momentul blocarii Politia Comunitara va completa si va afisa la loc vizibil  intiintarea 
prevazuta la Anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul regulament. 

(4) Dupa blocare, Politia Comunitara va intocmi in trei exemplare un document prezentat in 
Anexa 1 la prezentul regulament, din care un exemplar se inmaneaza proprietarului 
autovehiculului/remorcii in momentul prezentarii  in vederea achitarii taxei de deblocare  si a amenzii 
contraventionale, un exemplar reprezentantului S.C. Transloc Prest S.A. , iar un exemplar ramane la 
agentul comunitar.  

a. documentul de mai sus va fi intocmit de personalul Politiei Comunitare si va contine obligatoriu 
urmatoarele: 

- data imobilizarii; 

- locul imobilizarii; 

- numele, prenumele si calitatea agentului constatator care a dispus imobilizarea; 

-motivul imobilizarii; 

-actul normativ in baza caruia s-a dispus imobilizarea; 

- adresa  SC TRANSLOC PREST SA si intervalul orar pentru achitarea tarifului de deblocare; 

- cuantumul tarifului de deblocare; 

- numarul de inmatriculare si marca autovehiculului; 

-datele personale ale martorului asistent; 
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-modul de contestare; 

- semnatura agentului comunitar si a martorului asistent. 

 b. personalul operatorului va incheia si pastra documentele necesare pentru incasarea contravalorii 
tarifului de deblocare;  

c. reprezentantul Politiei Comunitare va fotografia sau va inregistra pe suport magnetic (video) 
autovehiculul, inainte si dupa aplicarea dispozitivului de blocare;  

d. Politia Comunitara si operatorul vor tine o evidenta zilnica, din care sa rezulte pentru fiecare 
operatiune:  

 -locul si ora la care s-a făcut constatarea si s-a efectuat operaţiunea de ridicare;  
 -orele la care s-a efectuat achitarea sumelor si ridicarea autovehiculului;  
 -agentul constatator care a dispus măsura, seria si numărul procesului verbal de constatare, precum 
si încadrarea faptei;  
 -numărul de înmatriculare al autovehiculului;  
 -persoana care a făcut operaţiunea respectiva;  
 -numarul chitantei de achitare a taxei de restituire a vehiculului;  

-observatii.  

 g. autovehiculul va fi ridicat, daca in termen de 4 ore proprietarul sau detinatorul legal nu se 
prezinta sa solicite deblocarea;  
 h. deblocarea se va face in maxim 60 de minute dupa ce posesorul autovehiculului face dovada 
achitarii tarifului de deblocare si a taxei speciale de depozitare, dupa caz;  

(3) Operatorul SC Transloc Prest SA Alexandria va  indeplini  urmatoarele atributii: 

 a. blocarea vehiculelor (daca este cazul); 

 b. va intocmi  un document prezentat in Anexa 2 si va contine obligatoriu urmatoarele 
 - data, locul si ora unde este incheiat;  

 -numele si prenumele delegatului S.C. Transloc Prest S.A. 
 -marca si numarul de inmatriculare al autovehiculului; 
 -observatii cu privire la starea autovehiculului la examinarea exterioara; 
 - numarul de telefon al serviciului care gestioneaza activitatea de blocare a rotilor; 
 -semnatura delegatului si stampila S.C. Transloc Prest S.A.  

c. deblocarea si restituirea autovehiculelor dupa achitarea taxelor;  

d. ridicarea autovehiculelor aflate intr-una din situatiile prevazute la art. 1, la solicitarea Politiei 
Comunitare sau a persoanelor imputernicite conform Legii nr. 421/2002; 

e. transportarea autovehiculelor la locul de depozitare stabilit la art. 4 din prezentul Regulament;  

(4) Persoanele imputernicite de primar in baza Legii nr. 421/2002, vor aduce la indeplinire 
urmatoarele atributii:  

a. intocmirea documentelor prevazute de actele normative in baza carora au fost imputerniciti;  

b. solitarea echipei pentru ridicare si a Politiei Comunitare pentru asigurarea protectiei pe durata 
ridicarii si transportului autovehicului; 
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  Art. 7. In cazul in care posesorul autovehiculului sau orice alta persoana incearca sa degradeze, sa 
distruga ori sa sustraga dispozitivul de blocare aplicat, Politia Comunitara va intreprinde demersuri pentru 
recuperarea lui, precum si pentru actionarea pe caile prevazute de lege pentru recuperarea prejudiciului.  

 Art. 8. Activitatea de ridicare cu mijloace speciale a vehiculelor parcate in zone nepermise si care 
ingreuneaza circulatia auto si pietonala, ori vehiculele declarate abandonate sau fara stapan, presupune 
urmatoarele:  

a. detinerea de autovehicule specializate sau sisteme de tractare specializate care sa nu produca 
deteriorarea vehiculelor;  

b. detinerea unui spatiu de parcare in care operatorul va depozita vehiculele ridicate, pana la 
eliberarea acestora catre proprietari sau detinatori legali;  

c. ridicarea vehiculelor se face in conditii de siguranta, astfel incat sa nu se produca niciun fel de 
evniment rutier, iar acestea sa nu sufere niciun fel de avarii;  

d. fotografierea sau inregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor ce urmeaza a fi ridicate pentru 
evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;  

e. transportul vehiculelor ridicate catre locul de depozitare fara a le deteriora;  

f. depozitarea intr-un spatiu amenajat corespunzator si asigurarea integritatii vehiculelor;  

g. intocmirea actului constatator conform art. 5 alin. (2) lit.c, care va fi depus la dispeceratul 
locului de depozitare.  

 Art. 10. Eliberarea bunului ridicat si depozitat catre proprietarul acestuia, se face pe baza de 
proces verbal de predare-primire, odata cu prezentarea documentelor care fac dovada:  

a. calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia;  

b. achitarii sumelor cu titlu de tarif de ridicare, depozitare a vehiculului;  

c. achitarea amenzilor in cazul in care au fost emise procese verbale de constatare a contraventiei . 

 

 Capitolul III -  Exceptii  

 

 Art. 11. In cazul vehiculelor declarate abandonate ori fara stapan de vor aplica prevederile Legii 
nr. 421/2002 si ale Normelor de aplicare.  

 Art. 12. Exceptie de la prevederile prezentului fac autovehiculule Politiei, Salvarii, Pompierilor, 
Jandarmeriei, SMURD, MAPN, SRI, cele destinate interventiilor la avariile retelelor de utilitate publica, 
ori altele asemenea, aflate in interventie.  

 

Capitolul IV  - Tarife de blocare, ridicare si depozitare  
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 Art. 13. Tariful de deblocare a vehiculului este de 60 lei/vehicul.  

 Art. 14. Tariful de ridicare si transport este de 300 lei/vehicul.  

 Art. 15. Tariful de depozitare este de 25 lei/zi/vehicul.  

 Art. 16. Sumele incasate conform prezentului Regulament se achita in contul si la casieria 
operatorului.  

 Art. 17. In cazul in care odata cu blocarea sau ridicarea si depozitarea vehiculului au fost emise si 
procese verbale de contraventie, acestea vor fi incasate de organul emitent.  

 Art. 18. Tarifele cuprinse in prezentul Regulament se pot actualiza odata cu aprobarea de catre 
Consiliul local a taxelor si impozitelor locale.  

 

Capitolul V -  Dispozitii Finale  

 

 Art. 19. Operatorul procedeaza la ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor numai la 
sesizarea si in prezenta reprezentantilor Politiei Comunitare, agentilor constatatori/agentilor de politie, 
care pot aplica la fata locului si amenzi contraventionale.  

 Art. 20. (1) Programul de desfasurare a activitatilor prevazute de prezentul Regulament este zilnic, 
intre orele 08.00-16.00, cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale.  

(2) Activitatea de ridicare se poate desfasura si in zilele exceptate in locurile sau pe traseele unde 
se impune aceasta masura, ca urmare a unor manifestari sociale, culturale, sportive, vizite de stat oficiale, 
situatii meteo nefavorabile, lucrari de amenajare a drumului, etc.  

 Art. 21. Reprezentantii operatorului vor fi insotiti in timpul activitatii de ridicare, transport si 
depozitare de catre un echipaj al Politiei Comunitare, pentru a fi protejati in cazul unor situatii 
conflictuale. 

Art. 22. Solutionarea contestatiilor privind constatarea stationarii neregulamentare a vehiculelor se 
va face de cartre Primarul municipiului Alexandria. 

 

  

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

OVIDIU OANA 
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Anexa nr. 1     

la Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare  

a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate  

pe teritoriul municipiului Alexandria.  

        

                                           

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                       SERIA........NR.............. 

CONSILIUL LOCAL  

POLITIA COMUNITARA 

 

ACT CONSTATATOR AL IMOBILIZARII VEHICULUI 

 

Incheiat azi________________locul______________, din  oras Alexandria. 

                                    (zi, luna, an,) (ora)                       (strada) 

Subsemnatul ______________________, agent comunitar din cadrul Serviciului Public Politia 
Comunitara Alexandria, legitimartie nr._______________,am constatat ca: 

Autovehiculul/remorca cu numar de inmatriculare__________marca______ ________________se 
afla oprit(a)/stationat(a) neregulamentar pe strada ________________ din municipiul Alexandria. 

Motivul imobilizarii: autovehiculul a fost gasit in situatia neregulamentara prevazuta de 
__________________________ 

Blocarea autovehiculului s-a facut in temeiul_________________________ 

Va rugam sa va prezentati la sediul SC Transloc Prest SA Alexandria din str. Libertatii nr. 458 in 
intervalul orar 8.00-16.00 pentru achitarea tarifului de deblocare.  

Deblocarea se face numai dupa indeplinirea cumulative a obligatiilor prevazute in Regulamentul 
de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe teritoriul municipiului Alexandria.  

Tarif deblocare: ______ lei.  

Incasarea tarifului se face la casieria SC Transloc Prest SA Alexandria. 
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Drept pentru care s-a intocmit prezentul act constatator in trei exemplare ,din care un exemplar se 
va inmana proprietarului autovehiculului/remorcii in momentul prezentarii  in vederea achitarii taxei de 
deblocare,  si a amenzii contraventionale. 

Blocarea s-a efectuat in prezenta martorului _________________________, 

 identificat cu CI/BI, seria___, nr._____, domiciliat in _________________, str.__________________. 

Contestatia se face la Primarul municipiului Alexandria in termen de  15 zile de la data inmanarii 
sau comunicarii. 

Agent Comunitar                                                    Martor Asistent 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

OVIDIU OANA 
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Anexa  nr. 2  

la Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare  

a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate  

pe teritoriul municipiului Alexandria.  

 

SC TRANSLOC PREST SA ALEXANDRIA                         

 

 

  

FISA AUTOVEHICULULUI STATIONAT NEREGULAMENTAR 

 

 

 

Incheiat azi________________locul______________, din  oras Alexandria. 

                                    (zi, luna, an,) (ora)                       (strada) 

Subsemnatul __________________ reprezentant al SC Transloc Prest SA Alexandria , am blocat 
autovehiculul marca ______________, cu numar de inmatriculare_____________ in baza 
__________________  

La examinarea exterioara a autovehiculului s-au constatat urmatoarele:  

a. usile sunt/nu sunt incuiate;  

b. portbagajul este/nu este incuiat;  

c. autovehicului prezinta/nu prezinta avarii vizibile  

 

Observatii: examinarea exterioara s-a efectuat prin inregistrare video/fotografiere, constatandu-se 
urmatoarele:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
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DELEGAT SC Transloc Prest SA Alexandria  

Nume/Prenume ______________________  

Semnatura __________________ 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

OVIDIU OANA 
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  Anexa  nr. 3 

la Regulamentul de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare  

a vehiculelor stationate neregulamentar si a vehiculelor fara stapan sau abandonate  

pe teritoriul municipiului Alexandria.  

 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL  

POLITIA COMUNITARA 

INSTIINTARE 

 

Va instiintam prin prezenta ca autovehiculul cu nr. de inmatriculare____________, 
marca________________________________, 

 A fost blocat/ridicat in data de _____________, de pe strada____________  

din Alexandria. 

Pentru deblocarea  acestuia va solicitam sa va prezentati la sediul SC Transloc Prest SA 
Alexandria din str. Libertatii nr. 458 in intervalul orar 8.00-16.00 sau apelati numarul de 
telefon______________ pentru achitarea tarifului de deblocare. 

 

Eliberarea si deblocarea vehiculului se va face proprietarului sau imputernicitului acestuia numai 
dupa achitarea taxei de deblocare. 

 

Sef Serviciu 

Birou Ordine Publică Poliţia Comunitară Alexandria 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 

OVIDIU OANA 


