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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare privind actualizarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar si a 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 

Alexandria                                                                                                                                    

 

 

 Prin Referatul de aprobare nr. 22620/22.11.2019, primarul municipiului Alexandria 

supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la actualizarea 

Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor 

stationate neregulamentare si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau 

privat al municipiului Alexandria. 

1. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA 

 Prezentul proiectul de hotarare are ca scop actualizarea Regulamentului privind 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentare 

si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 

Alexandria. 

 Forma initiala a Regulamentului a fost aprobata in sedinta din 27 iunie 2018 a Consiliului 

local al municipiului Alexandria, prin hotararea numarul 190, . 

 De la data aprobarii si pana la momentul prezentei sedinte, regulamentul a sugerit 

modificari, astfel ca se impune actualizarea acestuia, astfel incat sa se faciliteze punerea in 

aplicare de catre persoanele imputernicite in acest sens. 

2. LEGALITATEA PROIECTULUI 



Sustinerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile 

urmatoarelor acte normative: 

 Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                                                                     

 Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Prevederile Hotararii Guvernului nr 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor 

administrativ-teritoriale;                                                        

 Prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale cu modificarile si completarile ulterioare;   

 Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicata;                                                                                                                                 

 Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile  ulterioare;  

 Prevederile Legii 52/ 2003 privind transparenta decizionala.                                                                              

 Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, in conformitate 

cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Romaniei s-a intocmit Raportul 

de specialitate la proiectul de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului privind 

activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate neregulamentare 

si a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 

Alexandria. 
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