
JUDETUL TELEORMAN                                                         Anexa  
MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                             la HCL nr. 301 / 30.10.2013 
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, depozitare si 
eliberare a vehiculelor stationate neregulamentar, potrivit dispozitiilor OUG nr. 195/2002 privind 
circulatia pe drumurile publice republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 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 sau in 
piete, in zona de actiune a indicatoarelor rutiere „Oprirea interzisa”, „Stationarea interzisa”, in 
zonele unde, prin pozitia sa, autovehiculul oprit sau stationat neregulamentar 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 zonele de preselectie la intersectii semaforizate sau 
nesemaforizate, pe trotuare daca nu este asigurat un spatiu de cel putin 1 metru pentru circulatia 
pietonilor, in parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, scuaruri, peluze dintre carosabil si trotuare, in 
parcarile platite de persoane fizice ori juridice, inscriptionate corespunzator de catre chiriasi, in 
intervalele orare contractate. 

b. vehiculele declarate abandonate sau fara stapan in urma procedurii prevezuta de Legea nr. 
421/2002 si HG nr. 156/2003; 

Art.2. Activitatile se vor desfasura in conformitate cu prevederile HG nr. 147/1992 privind blocarea, 
ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar 
pe drumurile publice. 
Art.3. Activitatatea de blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor stationate 
negulamentar 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. 
Art.4. Activitatile mentionate mai sus vor fi realizate de Politia locala a municipiului Alexandria, de catre 
operatorul SC ASCE SRL si agentii constatatori numiti prin dispozitia primarului pentru aplicarea 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. 
Art.5. Locul de depozitare se stabileste la punctul de lucru din str. Libertatii nr. 458 (Statia de asfalt) al 
operatorului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL. 
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 incalcari ale legii, precum si in situatiile definite la art. 1 din prezentul Regulament; 
(2) Actiunea de blocare, ridicare, transport, depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar se va 
desfasura la cererea agentilor constatatori ai Serviciului Polutiei Rutiere, agentilor constatatori 
imputerniciti din cadrul Primariei municipiului Alexandria si a Politiei Locale a municipiului Alexandria. 
(3) Cu ocazia imobilizarii vehicului, Politia locala Alexandria va intocmi in 3 (trei) exemplare NOTA DE 
CONSTATARE A BLOCARII VEHICULULUI/REMORCII conform anexei nr. 1, din care un 
exemplar protejat in folie de plastic se va fixa sub stergatorul de parbriz al vehiculului, un exemplar 
reprezentantului operatorului, iar un exemplar ramane la agentul constatator. 



a. documentul de mai sus va contine obligatoriu urmatoarele: 
- data imobilizarii si locul imobilizarii; 
- numele, prenumele si calitatea agentului constatator care a dispus imobilizarea; 
- motivul imobilizarii; 
- actul normativ in baza caruia s-a dispus imobilizarea; 
- adresa operatorului si intervalul orar pentru achitarea tarifului de deblocare; 
- cuantumul tarifului de deblocare; 
- numarul de inmatriculare si marca autovehiculului; 
- modul de contestare; 
- semnatura agentului. 
b. personalul operatorului va incheia si pastra documentele necesare pentru incasarea contravalorii 
tarifului de deblocare; 
c. reprezentantul Politiei Locale Alexandria va fotografia sau va inregistra pe suport magnetic (video), cu 
afisarea datei, autovehiculul inainte si dupa aplicarea dispozitivului de blocare ori inainte si dupa 
efectuarea operatiunii de ridicare; fotografiile ori inregistrarile efectuate cu acesta ocazie vor fi pastrate 
pentru o perioada de minim 4luni. 
d. deblocarea se va face in maxim 90 de minute, in baza unui Proces verbal de deblocare intocmit de 
operator conform anexei nr. 2, dupa ce posesorul autovehiculului face dovada achitarii tarifului de 
deblocare, cu incadrarea in intervalul orar aprobat prin prezentul Regulament. 
(4)a. In cazul in care, proprietarul/detinatorul legal al vehiculului/remorcii nu se prezinta sa solicite 
deblocare si sa achite in termen de 4 ore tariful de deblocare, Politia locala va solicita operatorului sa 
efectueze ridicarea, transportului si depozitarea vehiculului, ocazie cu care se va intocmi NOTA DE 
CONSTATARE A RIDICARII, TRANSPORTULUI SI DEPOZITARII 
VEHICULULUI/REMORCII prevazuta in anexa nr. 3 si INSTIINTAREA prevazuta in anexa nr. 5 la 
Regulament. 
b. Nota de constatare a ridicarii, se va completa in trei exemplare, dintre care unul va ramane la emitent, 
unul se va preda operatorului, iar unul se va fixa in parbrizul vehicului pentru a intra in posesia 
proprietarului. 
c. Instiintarea se va completa in doua exemplare, din care unul se va comunica proprietarului, personal, 
prin posta sau prin afisare la domiciliul, dupa caz. 
(5). Politia Locala Alexandria si operatorul vor tine evidenta zilnica din care sa rezulte pentru fiecare 
operatiune: 
- locul si ora la care s-a facut constatarea si s-a efectuat operatiunile prevazute de prezentul Regulament; 
- orele la care s-au efectuat achitarea sumelor si ridicarea autovehiculului; 
- agentul constatator care a dispus masura, seria si numarul procesului verbal de constatare/notei de 
constatare, precum si incadrarea faptei; 
- numarul de inmatriculare al autovehiculului; 
- persoana care a facut operatiunea respectiva; 
- seria si numarul chitantei de achitare a taxei de restituire a vehiculului; 
- observatii. 
(6).6.1 Operatorul va indeplini, numai la solicitarea Politiei Locale, Politiei rutiere ori a persoanelor 
imputernicite conform Legii nr. 421/2002, urmatoarele atributii: 
a. blocarea vehiculelor (daca este cazul); 
b.ridicarea autovehiculelor aflate intr-una din situatiile prevazute la art. 1; 
c. transportarea autovehiculelor la locul de depozitare stabilit la art. 5 din prezentul Regulament si 
depozitarea acestora.   
6.2 Inainte de ridicarea vehiculului, reprezentantul operatorului va intocmi documentul prezentat in anexa 
2-FISA AUTOVEHICULULUI si care va contine obligatoriu urmatoarele: 
- data si ora unde este incheiat; 
- numele si prenumele delegatului operatorului; 
- marca si numarul de inmatriculare al autovehicului; 



- observatii cu privire la starea autovehiculului la examinarea exterioara (avarii existente, zgarieturi 
existente, daca usile si geamurile sunt inchise/deschise/sigilate, etc); 
- numarul de telefon al serviciului care gestioneaza activitatea de blocare a rotilor si ridicarii 
autovehiculelor; 
- semnatura delegatului. 
(7) 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. solicitarea operatorului pentru ridicare si a Politiei Locale pentru asigurarea protectiei pe durata 
ridicarii si transportului autovehiculului. 
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 Locala va intreprinde demersuri pentru recuperarea 
lui, precum si pentru actionarea pe caile prevazute de lege pentru recuperarea prejudiciului. 
Art.8. Activitatea de ridicare si transport cu mijloace speciale a vehiculelor parcate in zone nepermise si 
care ingreuneaza circulatia auto si pietonala, ori vehiculele declarate abandona sau fara stapan, presupune 
urmatoarele: 
a. detinerea unui autovehicul specializat sau sistem de tractare specializat 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 ori detinatori legali; 
c. ridicarea vehiculelor se face in conditii de siguranta, astfel incat sa nu se produca niciun fel de 
eveniment, 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. 6 alin. (3) lit. a, care va fi transmis operatorului. 
Art.9. Eliberarea bunului ridicat si depozitat catre proprietarul ori detinatorul de drept al acestuia, se face 
de catre operator pe baza de Proces verbal de predare-primire incheiat conform anexei nr. 6, odata cu 
prezentarea urmatoarelor:  
a.documente care fac dovada calitatii de proprietar, utilizator ori detinator legal al acestuia; talonul 
masinii, actul de identitate, permis de conducere auto; 
b.documente care dovedesc achitarea sumelor cu titlu de tarif de deblocare, ridicare, transport, depozitare 
a vehiculului, dupa caz. 
Capitolul III Exceptii 
Art.10.In cazul in care, din cauza conditiilor existente la fata locului (aglomerari de persoane, numar 
mare de masini parcate regulamentar, conditii meteo nefavorabile ori altele asemenea) operatorul nu poate 
efectua operatiunea de ridicare a autovehiculului/remorcii in conditii de siguranta, acesta va ramane 
imobilizat cu dispozitivul de blocare pana cand operatiunea va putea fi efectuata. 
c.In cazul vehiculelor declarate abandonate ori fara stapan de vor aplica prevederile Legii nr. 421/2002 si 
ale Normelor de aplicare. 
Art.11. 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 
Art.12. Tariful de deblocare a vehiculului este de 100 lei/vehicul/remorca. 
Art.13.a. Tariful de ridicare este de 200 lei/vehicul/remorca. 
b. Tariful de transport este de 300 lei/vehicul/remorca. 
Art.14.a. Tariful de depozitare este de 50lei/zi/vehicul/remorca. 
b. Daca perioada de depozitare se prelungeste peste 3 zile, tariful este 70lei/zi/vehicul/remorca. 



c. Tariful de depozitare se calculeaza dupa cum urmeaza: ziua in care a fost depozitat vehiculul/remorca 
se socoteste zi intreaga, iar incepand a doua zi de depozitare, se considera zi intreaga numai cea cu o 
utilizare de minim 8 ore. 
Art.15. Sumele incasate conform prezentului Regulament se achita in contul sau la casieria operatorului 
in intervalul 08.00-16.00, iar in afara acestui interval orar sumele se pot achita la reprezentantul 
operatorului de pe autospeciala. 
Art.16. (1) 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. 
(2) In cazul in care proprietarul sau detinatorul legal care prezinta talonul masinii, permisul auto si actul 
de identitate, se prezinta in momentul in care este blocat sau ridicat vehiculul/remorca, fara ca 
autospeciala sa fie pusa in miscare, acesta va fi sanctionat conform actelor normative in vigoare, daca este 
cazul, si va achita operatorului la reprezentantul acestuia de pe autospeciala, taxele de deblocare, de 
ridicare si jumatate din tariful de transport, urmand ca dupa plata acestor taxe, vehiculul/remorca sa fie 
coborat de pe autospeciala. 
Art.17.Tarifele cuprinse in prezentul Regulament se pot actualiza odata cu aprobarea de catre Consiliul 
local a taxelor si impozitelor locale ori separat, prin Hotarare de consiliu local. 
Capitolul V Dispozitii Finale 
Art.18. Operatorul procedeaza la ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor numai la sesizarea si in 
prezenta reprezentantilor Politiei Locale Alexandria, agentilor constatatori/agentilor de politie, care pot 
aplica la fata locului si amenzi contraventionale. 
Art.19. (1)Programul de desfasurare a activitatilor prevazute de prezentul Regulament este zilnic, intre 
orele 08.00-20.00, cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale. 
(2) In situatia in care proprietarul ori detinatorul vehiculului nu achita in termenul prevazut la art. 6 alin. 
(4) lit. a taxa stabilita, autovehiculul va fi deblocat, ridicat, transportat si depozitat in spatiul special 
amenajat, caz in care detinatorul legal al autovehiculului va achita atat taxele de ridicare, transportare si 
depozitare cat si taxa de deblocare. 
(3) 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. 
(4) In situatii de urgenta, politia rutiera poate propune ca masura ridicarii vehiculelor si telefonic, urmand 
ca dispozitia de ridicare vehicule sa se completeze si sa se transmita operatorului in urmatoarea zi 
lucratoare. 
(5) In baza dispozitiilor politiei rutiere, in situatii deosebite (calamitati, catastrofe, evenimente rutiere 
grave, incendii, etc.) operatorul autorizat va efectua cu titlu gratuit operatiunile de ridicare, transport si 
depozitare a vehiculelor stabilite. 
Art.20. Reprezentantii operatorului vor fi insotiti in timpul activitatii de ridicare, transport si depozitare 
de catre un echipaj al Politiei Locale Alexandria, pentru a fi protejat in cazul unor situatii conflictuale. 
Art.21. Solutionarea contestatiilor se va face de catre Primarul municipiului Alexandria. 
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