
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.__ ___ 

pentru aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra 

Neamţ sau în alte locuri decât drumul public 

 

 
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă 

ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în 

interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; 

 În temeiul prevederilor art.3 alin.1, art.5, art.6 alin.2, art.7 alin.1, art.29 din OG nr.71/2002 privind organizarea  

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale art.64 alin.1 și 

art.128 alin.1 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale HG nr.1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale Legii nr.448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților 

administrativ –teritoriale, ale HG nr.153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 

privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat 

al statului ori al unităților administrativ –teritoriale; 

 
Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.35629 din 03.08.2022, prin care Primarul  

municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea Regulamentului privind ridicarea, transportul, 

depozitarea şi restituirea vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 

municipiului Piatra Neamţ sau în alte locuri decât drumul public; 

 În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.c),ale art. 139 alin.3 lit.g) şi ale art.196 alin.1 

lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Se aprobă Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte 

locuri decât drumul public, a vehiculelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în locurile de 

parcare amenajate pe domeniul public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de 

parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap şi a 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau 

al unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Piatra Neamţ conform Anexei nr.1 la prezenta. 

             Art. 2 - UAT Municipiul Piatra Neamţ, prin aparatul propriu, va asigura depozitarea şi 

eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar, iar ridicarea şi transportul acestora se vor asigura prin 

intermediul unui contract de prestări servicii cu un operator autorizat. 

             Art.3 - Se aprobă modelul cadru pentru Dispoziția de ridicare, Fișa vehiculului ridicat,  

Procesul verbal predare-primire în vederea depozitării, Procesul - verbal de predare-primire, Procesul 

verbal de constatare şi Procesul verbal ridicare vehicul abandonat sau fără stăpân, conform Anexelor 

nr.1 - nr.6 din Regulamentul prevăzut la art.1. 

 

 

 

 



 

 

 

             Art.4 - Cuantumul tarifelor de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate, parcate 

neregulamentar pe domeniul public se percepe de la proprietarii sau utilizatorii acestora, persoane 

fizice sau juridice, conform Anexei nr. 7 la Regulament. 

             Art. 5 – Începând cu data prezentei se abrogă art. 54 din anexa nr.3 la HCL nr.174/2022, art. 

29, art.30 şi art.37 din anexa nr.3 la HCL nr.40 din 28.02.2022 cu modificările şi completările 

ulterioare 

 Art.6 – Primarul municipiului Piatra Neamţ, prin compartimentele de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

 

 

 
INIȚIATOR, 

Primar, 

Andrei CARABELEA 

NR. __       242______ 

DIN ___03.08.2022___                      
 

 

 
 

Tehnoredactat: Nicoleta Poețelea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avizat, 

Secretarul General al Municipiului,  

Oana –Roxana CATZAITI  

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția Patrimoniu în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia la 

data de __________; 

- Comisiile de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5 în vederea emiterii avizelor, cu termen la data de __________; 

 

                Primar,                                                                          Secretarul General al Municipiului, 

        Andrei Carabelea                                                                      Oana –Roxana Catzaiti  


