
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI PLOIESTI

HOTARAREA NR.
privind reglementarea unor activitdti desfisurate de citre

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII DE GOSPODANTNN URBANA
PLOTE$TT s.R.L.

cu privire la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar

Consiliul Local al Municipiului ploiesti:
Ydzdnd Referatul de aprobare al domnului Viceprimar al Municipiului

Ploiegti, Cristian Mihai Ganea gi Raportul de specialitate al Societ6lii Comeiciale
Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S.R.L., prin care se propune aprobarea
activitalii de ridicare a vehiculelor care ocupd neregulamentar domeniul public gi
privat al Municipiului Ploieqti;

Tn conformitate cu prevederile HotdrArii Consiliului Local nr" 2Igl20I0,
modificatd 9i completatdprin HotdrArile Consiliului Local nr.30612010, prin care s-
a aprobat infiinJarea Servicii de Gospoddrire urband Irloiegti S.R.L.;

Jin6nd cont de prevederiie Legii rv.3Ill990 actualizatd,, privind societa{ile
comerciale, cu modificbrile Ei completdrile ulterioare;

AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 5112006, privind serviciile comunitare
de utilitali publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

In conforrnitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 7112002 privind
organrzatea Ei funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniuluipublic
gi privat de interes local;

In conformitate cu Ordonanla de Urgen!6, a Guvernului nr. lgsl2}}2,privind
circulaJia pe drumurile publice, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, ale
HotdrArii de Guvern nr.96512016 pentru modificarea qi completarea Regulamentului
de aplicare a Ordonanfei de Urgen{d a Guvernului nr" 19512002 privind circulafia pe
drurrrur:ile publice, aprobat prin Hotdrdrea (juvernului nr. 1 391J2006.

Conform art.7 lit. h) qi lit. k) din Legea nr. 15512010 - a poliliei Locale (r);
Fa!6 de dispoziliile Ordonanfei de Guvern nr. 43lIgg7 privind r"gi-ut

drumurilor;
Potrivit prevederilor Hotdrdrii de Guvern nr. 15612003 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare aLegii nr. 42ll20ol privind iegimul juridic al
vehiculelor latd stdpAn sau abandonate pe terenuri apar-findnd domeniului public sau
privat al statului ori al unitdlilor administrativ-teritoriale;



In baza prevederilor Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale,
actualjz.atd;

In conformitate cu Legea nr.2l3ll998 privincl bunurile proprietate publicd,
actualizatd:

tn conformitate cu prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 7ll2l02 privind
organrzarea si funclionarea serviciilor publice de administrare a domeniuluipublic
si privat de interes local, aprobatd, prin Legea nt. 312003, cu modificdrile si
completdrile ulterioare ;

Avdnd in vedere Hotdrdrea consiliului Locar nr" 7/2009 -
mdsuri de administrare a domeniului public al munioipiului ploiegti,
completatd prin HotdrArea Consiliului Local nr,9612009:

AvAnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr.25912018 pentru aprobarea
tarifelor si prelurilor practicate de Societatea ComercialS Servicii d. Corpoddrire
Ijrband Ploiegti s,R.L. cu influenla manoperei orare/unitare"

Av6nd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local nr.263/2013, privind aprobarea
R-egulamentului pentru infiin{area, organizarea qi expl oatarea pur.urilo1. prrbli.. ",platd aflate pe domeniul public gi privat al municipiului Ploiegti, modificatd prin
HotdrArea Consiliului Local nr. I2012018;

JinAnd cont de avizul Comisiei de specialitate numdrul 2 pentru
valorificarea patrimoniului, servicii cdtre populafie, comerf, turism, agriculiurd Ei
promovarea operafiunilor comerciale din data de.

In temeiul dispozifiilor art. 74 gi art. 129 dinCodul administrativ, aprobat prin
Ordonanla de Urgenld, a Guvernului nr. 5712019,

TIOTARA$TE:

Art.l. Aproba Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor,
care ocupd ilegal.drumurile publice sau terenuri aparlinAnd domeniului public sau
privat al municipiului Ploieqti, conform Anexei lipr'ezenta hotdrdre.

Art.2. StabileEte ca punctul de lucru al Societdlii Comerciale Servicii de
Gospoddrire Urbana Ploiegti S,R.L din strada Ghighiuiui nr. 9, judelul prahova,
situat in spatele Hipodromului Ploiesti, sd aibd distina[ia de parc auto special
amenajat pentru depozitarea vehiculelor ridicate de pe drumurile publi.. ,u'
terenuri apa4indnd domeniului public sau privat al municipiului ploiesii.

privind unele
modificatd gi



Art.3. Sumele incasate cu titlul de tarife, prin aplicarea regulamentului
ptevdzut la art, 1, constituie venituri proprii ale societdlii Servicii de Gospod6rire
Urband PloieEti S.R..L.

Art.4. Prevederile Regulamentului privind pocedura de ridicare, transporl gi
depozitare a vehiculelor stationate gi parcate neregulamentar pe domeniul pubiic sau
privat al Municipiului PloieEti intia in vigoare in 5 zile de la data adoptdrii, prin
hotdrdre, a Consiliului Local Ploieqti.

Art.S. Societatea Comerciald Servicii de Gospoddrire Urband ploieqti S.R.L.
alSturi de Polilia Locald Ploiegti Ei de Inspectoratul de Polilie al Judelului prahova,
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri, in urma incheierii unor
protocoale de colaborare.

Art.6. Direclia Administra{ie Public6, Juridic-Contencios ya aduce la
cunoqtinla publica prevederile prezentei hotdrAri.

Dati in Ploieqti, astizi,..

PRE$EDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA:
George-Sorin-Niculae BOTEZ p.SECRETAR

Ioana Geanina SERtsINOV
gef Serviciu



ROMANIA
JUDBTUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULU PLOIESTI

REFERAT DB APROBARE
la proiectul de hotirdre privind reglemen tarea unor activiti{i

desfiqurate de Societatea Comerciali Servicii de Gospodirire Urban5
Ploiegti S.R.L. cu privire la ridicarea vehiculelor parcate neregulamentar

Prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.2l9l2A10, s-a aprobat infiinJarea
Societd{ii Comerciale Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S.A. prin
reorganizarea Administrafiei Domeniului public ploiegti, gi parfal, a
oficiului Public Proiect, avdnd ca acfionar unic Municipiul ploieqti.

Prin Hotdrdrea Consiliului I-ocal nr.30612010 s-a aprobat schimbarea
formei juridice a S.C" Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S"R.L, din
societate pe acliuni in societate cu rdspundere limitatd, cu asociat unic
Municipiul PloieEti.

Cregterea nurndrului de vehicule in municipiul Ploieqti a deterrninat mdrirea
numdrului celor sta{ionate neregulamentar pe trotuare, alei, spalii verzi, parcuri,
terenuri de sport, locuri de joac6, parcdri, ceea ce impune desftqurarea activitafli de
ridicare a vehiculelor oprite sau stalionate neregularnentar pe terenurile ce aparlin
domeniului public sau privat al municipiului Ploieqti, Jindnd cont de prevederile
Ordonanfei de Urgen{d a Guvemului nr. 195112.12.2002, privind ciiculalia pe
drumurile publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ut.
HotarArii Guvernului nr. 965/2016 pentru modificarea qi completarea
Regulamentului de aplicare a Ordonanlei de Urgenfd a Guvemului nr. 19512002
privind circulafia pe drumurile publice, aprobat prin HotdrArea Guvernului
nr. 1.39112006.

in acest context, reglementareaactiviHtii de ridicare, transport, depozitare gi
eliberare a vehiculelor oprite sau stalionate neregulamentar pe terenurile ce apa4in
domeniului public sau privat ale municipiului Ploieqti va crea premisele p.tri.u



diminuarea numdrului situaliilor de ocupare ilegald a terenurilor ce aparfin
domeniului public sau privat al municipiului.

Din cauzanumdrului redus de locuri de parcare, se impune protejarea spaliilor
verzi, a trotuarelor, precum gi a conducdtorilor auto care respectd obligaliile ce le
revin, in calitate de proprietari sau posesori de autoturisme.

Astfel, se impune respectarea normelor de igiend pe domeniul public ai privat
al municipiului Ploiegti gi ocrotirea mediului oricum suficient de poluat,
respectdndu-se in acest mod prevederile legale in vigoare.

Avdnd in vedere cele mai sus expuse, supunem spre aprobarea Consiliuiui
Local Ploiegti prezentul proiect de hotdrAre privind activitatea de ridicare a
vehiculelor, care ocup[ ilegal drumurile publice sau terenuri apa(indnd domeniului
public sau privat al municipiului Ploieqti.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotirdre privind reglementarea unor activit5(i desfiqurate

de Societatea Comerciali Servicii de Gospodirire Urbani Ploieqti S.R.L.
cu privire la ridicarea vehiculelor parcal;e neregulamentar

Prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 2I912010 s-a aprobat infiin{area
Societdlii Comerciale Servicii de Gospoddrire Urband Ploieqti S.A, prin
reorganizarea Administraliei Domeniului Pubiic Ei Privat Ploiegti qi, parlial,
a Oficiului Public Proiect, avAnd ca ac{ionar unic Municipiul Ploieqti.

Prin Hotdrdrea Consiliului Local nr, 30612A10 s-a aprobat schimbarea
fbrmei j uridice, a Societdlii Comerciale Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti
S,R.L., din societate pe ac{iuni in societate cu rdspundere limitatd, in care

asociatul unic este Municipiul Ploiegti.

Prin Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de

utilitate publica de administrare a domeniului public Ei privat al municipiului
Ploieqti, nr. 14782/25.08.2010, Servicii de Gospoddrire Publicd Ploieqti are

obligalia de a organiza gi efectua activitatea de ridicare, transport, depozitare
gi eliberare a vehiculelor care sunt parcate sau ocupd ilegal drumurile publice
gi a celor abandonate pe terenurile apar{inAnd domeniului public Ei privat al
municipiului Ploiegti.

AvAnd in vedere prevederile Ordonantei de Urgenld a Guvernului
nr. 195112.12.2002 - privind circula{ia pe drumurile publice, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, ale HotarArii Guvernului nr. 9 65 I 20 I 6 pentru modifi carea Ei

completarea Regulamentului de aplicare a OrdonanJei de UrgenJa a Guvernului nr.

19512002 privind circulafia pe drumurile publice, aprobat prin Hotdrdre de Guvern



nr. 1.391,12006 coroborat cu prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 15612003 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 42112001, privind regimul
juridic al vehiculelor frrd stdpdn sau abandonate pe telenuri, aparlindnd domeniului

public sau privat al statului ori al unit[1ilor administrativ-teritoriale, este necesard

adaptarea la legislaJia actuald a prevederilor referitoare la activitatea de ridicare,

transport, depozitare $i eliberare a vehiculelor/autovehiculelor sta{ionate

neregulam entar pe domeniul public Ei privat al municipiului Ploieqti.

in acest sens, administralia publicd locald are obligatia de a reglementa la

nivel local aceste activitali prin HotdrAri ale Consiliului I-ocal Ei Regulamente.

Astfel, activitdlile de ridicare, transport, depozitare gi eliberare a vehiculelor

oprite sau staJionate neregulamentar pe terenurile ce aparfin domeniului public sau

privat ale municipiului Ploiegti vor crea premisele pentru diminuarea situa{iilor de

ocupare ilegala a terenurilor ce apar{in domeniului public sau privat al municipiului.

intrucAt in municipiul Ploiegti, cregterea numarului de vehicule a determinat

mdrirea numarului de vehicule sta{ionate netegularnentar pe trotuare, alei, spalii

verzi, parcuri, terenuri de sport, locuri de joacd, parcdri, se impune desfrqurarea

activitdfli de ridicare a vehiculelor aflate in situaliile menJionate.

Cheltuielile generate de funclionarea propriu-zisd a acestui serviciu se asigur6

prin incasarea tarifelor care trebuie sd respecte,inbaza legii, acoperirea cel puJin a

sumelor investite ;i a cheltuielilor curente de func{ionare qi intretinere.

Prin introducerea acestor mdsuri, se urmdregte compl etarea cadrului legal care

sd determine cetd{enii municipiului Ploieqti sd respecte obliga{iile legale 9i sociaie

din comunitateain care trdiesc gi care s6 permitd totodatd exercitarea de cdtre aceqtia

a drepturilor recunoscute de iege, laraa fi st6njenili de modul abuziv in care unii

cetS{eni inleleg s[ aclioneze,

Prin aceastd activitate de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupd

ilegal drumurile sau terenurile apar\inand domeniului public sau privat al

municipiului Ploiegti, Servicii de Gospoddrire Urbana Ploiegti S.R.L. urmdreqte

protejarea spaJiilor verzi gi a domeniului public sau privat al municipiului,
di-inuut.a perturbdrii traficului pietonal, descongestionarea traficului din parcdrile

publice, precum si fluidizarea circulafiei.



In vederea cointeresdrii cetalenilor Municipiului Ploiegti in respectarea

regulilor gi normelor sociale gi legale, precum gi in economisirea banilor publici
(prin evitarea distrugerii spaliilor verzi), propunem, Consiliului Local aI

Municipiului Ploieqti, aprobarea prezentului proiect de hotdrAre, privind mdsura de

ridicare a vehiculelor.

Aceastd mdsurd urmeazd a fi dispusd de agenlii Poliliei Locale Ploiegti, cAt Ei

de agenlii Poliliei Municipiului PloieEti cu atribulii in domeniul circulaliei pe

drumurile publice, iar activitatea de ridicare, transport qi depozitare se va efectua

de cdtre angajalli Servicii de Gospoddrire Urband Ploieqti S.R.L., in conformitate
cu art. 203, alin. (l) din Hotdr6rea Guvemului nr. 1 .39112006 in situaliile prevdzute

de ar1. I43 care prevede:

Se interzice stafionarea voluntard a vehiculelor:
a) in toate cazurTle in care este interzisd oprirea voluntard;
b) in zona de acliune a indicatorului cu semnificalia,,Stafionareainterzisd" Ei a

marcajului cu semnificalia de interzicere a staliondrii;
c) pe drumurile publice cu o ldlime mai mici de 6 metri;
d) in dreptul chilor de acces care deservesc proprietdlile aldturate drumurilor

publice;
e) in pante gi in rampe;
f) in iocul unde este instalat indicatorul cu semnificalia,,Stalionare alternant6",

in alta zi sau perioadd decdt cea permisd, ori indicatorul cu semnificalia ,,Zona de

stajionare cu duratd limitatd" peste durata stabilitd.

qi a Legii nr. 15512010, art.7 literele h, k, care prevede:

in domeniul circulaJiei pe drumurile publice, Polilia Locald are urmdtoarele
atribulii:

h) constatd contravenfii qi aplica sancliuni pentru incdlcarea normelor legale privind
oprirea, stalionarea, parcarea vehiculelor qi accesul interzis, avAnd dreptul de a

dispune mdsuri de ridicare a vehiculelor stalionate neregulamentar;

k) constatd contravenlii qi aplica sancfiuni pentru nerespectarea prevederilor legale

referitoare la circulalia in zona pietonald, in zona rezidenliald, in parcuri Ei zone de

agrement, precum Ei pe locurile de parcare adaptate, rezervate Ei semnahzate prrn
semnul internalional pentru persoanele cu handicap.



Av6nd in vedere cele mai sus expuse, supunem, spre aprobare
Consiliului Local Ploieqti, prezentul proiect de hotdrdre privind activitatea de

ridicare a vehiculelor, care ocupd ilegal drumurile publice sau terenurile apa(inAnd
domeniului public sau privat al municipiului Ploiegti.

Director Economic,

Birou Blociri. Ridic5ri. Desfii
Staicu Corneliu

Director General.
Alin Mihae.l Ddnil

Director Adjunct,
Crislinel $cbi



ANEXA

REGULAMENT
privind pocedura de ridicare, transport gi depozitare a vehiculelor stalionate qi

parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiegti la
cererea organelor de poliJie local6, municipald sau judefeand.

Capitolul 1. Dispozi[ii generale

Art.l. Prezentul regulament are aa obiect reglementarea, organizarea,
exploatarea, frnanlarea, monitorizarea Ei controlul functionb.rii serviciului public de
ridicare, transport Ei depozitare a vehiculelor stalionate neregulamentar pe dorneniul
public sau privat al municipiului Ploieqti.

Art.2. Regulamentul privind procedura de ridicare, transport Ei depozitare a

vehiculelor stationate Ei parcate neregulamentar, pe domeniul public sau privat al
municipiului Ploiegti, este emis in conformitate cu:

- Regulamentul de aplicare a Ordonan{ei de Urgen{d a Guvernului nr. 19512002
privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotdrdrea Guvemului numdrul
1.39112006, cu modificdrile si completbrile ulterioare;

- Ordonanla de Urgenla a Guvemului nr. f9512002 privind circulalia pe
drumurile publice republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Legea nr. f55120I0 a Poliliei Locale, republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;

- Ordonan{a Guvernului nr"7112002, privind organizarea gi funclionarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public Ei privat de interes local, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare;

- Hot[r6reanr.95512004 pentru aprobarea reglementdrilor-cadru de aplicare a
Ordonanlei Guvernului nr. 7112002 privind organizarca gi funclionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public ai privat de interes local;

- Ordonanja Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenfiilor,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

- Hotdrdrea Guvernului nr. 133212010, privind aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare Ei funcfionare a poliliei locale.



Art.3. Serviciul public de ridicare a vehiculelor sta{ionate neregulamentar pe
domeniul public sau privat al municipiului Ploieqti, are ca obiect:

a. descongestionarea drumurilor publice ;

b. facilitarea accesului la obiectivele de interes public;
c. optimizarea transportului in comun gi protejarea pietonilor pe trotuare;
d. respectarea dreptului la liberd circula{ie a persoanelor;
e. fluentiz area trafrcului rutier:
f. asigurarea fluenfei circulatiei in condifii de siguranlb rutierd;
g. eliberarea cdilor de acces care deservesc proprietdlile aldturate drurnurilor
publice;
h. imbundtdlirea condiliilor de deplasare pentru vehicule;
i. creqterea gradului de siguranldintrafi,c, pe drumurile publice.

Capitolul 2. Condifii pentru ridicarea, transportul qi depozitarea
vehiculelor sta{ionate neregulamentar

Art.4.(1) Ridicarea vehiculului reprezintd o mdsura tehnico-administrativd pe
care polilistul din cadrui Poliliei Locale cu atribulii in domeniul circulatiei sau
polilistul national din cadrul Ministerului Afacerilor Interne-- Inspectoratul Poliliei
Judelene Prahova o poate dispune in situaliile cAnd vehiculul stafioneazd,
neregulamentar pe parlea carosabild sau pe domeniul public sau privat al
municipiului Ploiegti.

(2) Dispozilta de Ridicare (Forrnular tipizat nr.l; Formular tipizat
nr.2) emisd de cdtre agenfii de polilie din cadrul Poliliei Locale Ploiegti sau de cdtre
agenlii de polilie din cadrul Inspectoratului Judefean de Polilie Prahova cu atribulii
in domeniu, in conformitate cu Art. 203r din Regulamentul de aplicare, va purta
denumirea instituliei din care faceparte agentul de polilie cu competenfe in domeniul
rutier qi se va incheia in 3 exemplare, cu urmdtoarea. destinalie: primul exemplar
pentru emitent, al doilea exemplar pentru operatorul desemnat de cdtre adrninistra{ia
publicd local6, iar aI treilea exemplar pentru persoana care solicitd restituirea
vehiculului.

(3) in urma dispoziliei de ridic are, angajatul Servicii de Gospoddrire
Urband Ploiegti SRL, va intocmi Figa Vehiculului Stalionat lParcatNeregulamentar
(Formular tipizat nr.3) in trei exemplare, fiEd ce trebuie sd cuprinda cel pulin
urmdtoarele informalii :

a) data, ora gi locul ridicarii vehiculului;
b) gradul profesional, nurnele qi prenumele polifistului rutier care dispune
mdsura tehnico-administrativd, precum gi unitatea din care acesta face parte;



c) numele, prenumele gi semndtura angajatului Servicii de Gospoddrire Urband
Ploiegti SRL, imputernicit al primarului, precum si numdrul de legitimalie aacestuia;

d) indicarea expresd a temeiului juridic referitor la norma incillcatd;
e) suma care trebuie achitatd pentru eliberarea vehiculului, locul unde poate fr
achitatd aceastd sumd (adresa, numdr de telefon), precum Ei adresa de unde
poate fi recuperat vehiculul;
f) men{iuni privind inregistrarea foto sau video a staliondrii vehiculului;
g) mentiuni privind avarii vizibile pe vehicul;
h) date privind numdrul de inmatrioulare/inregistrare qi marca vehiculului
precum gi datele de identificare ale conducdtorului vehiculului (numai dacd
acesta se legitim eazd);

Art.S. Misura ridicirii vehicului men{ionatil la art.4 se aplici conform
prezentei proceduri.

Art.6. Agen{ii Poliliei l-ocale Ploiegti, cu atribuJii in domeniul circulaliei
rutiere, cAt Ei agenlii de polilie din cadrul lnspectoratului Judelean de Polilie Prahova
pot dispune aplicarea mdsurii tehnico-administrativd de ridicare a vehiculelor, in
condiliile art.203r, alin.3, din Regulamentul de aplicare a Ordonan{ei de Urgenld a
Guvernului nr. 19512002, aprobat prin Flotdr6rea Guvernului ff. 13912006
actualizat potrivit competenf elor le gal e.

Capitolul 3. Reguli generale privind activitatea de ridicare,
transport gi depo zitare

Art.7. Activitatea de ridicare a vehiculelor stalionate neregulamentar
presupune urmdtoarele :

a) emiterea dispoziliei de ridicare, in 3 exemplare.
b) operaliunea de ridicare, transport gi depcszitarc, realizatd de cdtre

Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S.R.L, cu vehicule special destinate
acestui tip de activitate, care corespund din punct de vedere tehnic circulaliei
pe drumurile publice;

c) ridicarea vehiculelor se va face in condilii de siguranfd, astfel incAt sd nu se
producd nici un fel de eveniment rutier;

d) vehiculele destinate ridicarii gi transportului vehiculelor staJionate
neregulamentar trebuie sd asigure transportarea in condilii de siguranta pe
drumurile publice a vehiculului ridicat;



transportul la locul de depozitare se realizeazd in condilii care exclud
deplasarea pe propriile ro{i a vehiculului ridicat;
modalitatea de ridicare gi de transport a vehiculelor stalionate neregulamentar
trebuie sd nu producd deteriordri tehnice, zgltrieturi sau afeotarea sub orice
formd a caroseriei acestuia;

g) fotografierea sau inregistrarea pe suport magnetic a vehiculelor sau a

remorcilor ce uffneazd a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu

i)

proprletanl acestora;
depozitarea intr-un spa{iu amenajat corespunzdtor de cdtre
Servicii de Gospoddrire Urband Ploieqti S.R.L, la punctul de lucru din str.
Ghighiului, nr.9 gi asigurarea integritalii vehiculelor;
restituirea vehiculelor, dupd achitarea tuturor tarifelor aprobate prin hotdrAre
a Consiliului Local al Municipiului PloieEti ;i dupa intocmirea procesului
verbal de constatare a contravenliei in baza Anexei nr. 4 ;

eliberarea bunului ridicat Ei depozitat se va face numai proprietarului,
deJindtorului legal, dupd caz,inbaza documentelor care atestd proprietatea ori
de{inerea legalS a acestuia sau imputernicitilor acestora, prin procedurd in
formd autentificatd.

Art.8. Ridicarea vehiculelor se realizeazd,. permanent, de cdtre
Servicii de Gospoddrire lJrband Ploiegti S,R.L gi reprezintd. rndsura
tehnico-administrativd pe care polilistul rutier o poate dispune cAnd vehiculul
stationeazd neregulamentar, atdt in cazurtle prevdzute Ia art. I43 din Hotdrdrea
Guvemului nr" 1 .391/2006, respectiv:

a ) in toate cazurile in oare este interzisd oprirea voluntard, respectiv:
- in zona de acliune a indicatorului ,,Oprirea interzisd";
- pe trecerile la nivel cu calea ferat[ curent[ qi la o distanJd mai micd de 50 m
inainte gi dupa acestea;
- pe poduri, pe qi sub pasaje denivelate, precum qi pe viaducte;
- in curbe qi in alte locuri cu vizibilitate redusd sub 50 metri;
- pe trecerile pentru pietoni ori la mai pu{in de25 metri inainte gi dupa acestea;
- in intersecJii, inclusiv cele cu circulaJie in sens giratoriu, precum qi in zona
de preselecJie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa acestora, la o
distanla mai micd de 25 metri de colpl intersecJiei;

- in staliile mijloacelor de transport public de persoane, precum gi la mai pulin
de 25 metri inainte gi dupa acestea;
- in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabild, dacd" prin aceasta se
stdnjenegte circulalia a doud vehicule venind din sensuri opuse, precum gi in
dreptul marcajului continuu,in cazul in care conducdtorii celorlalte vehicule

e)

h)

i)



care circulS in acelagi sens ar fi obligali, din aceastd cauzd, sd treacd. peste acest
marcaj;
- in locul in care se impiedicdvizibrlitatea asupra unui indicator sau semnal
luminos;
- pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnifica\ia,,Drum
ingustat", ,,Prioritate pentru circula{ia din sens invers" sau ,,Prioritate fa16 de
circula{ia din sens invers";
- pe pistele obligatorii pentru pietoni gi/sau bicicligti ori pe benzile rezervate
unor anumite categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
- pe platforma cdii ferate industriale sau de tramvai ori la mai pulin de 50 metri
de acestea, dacd circulaJia vehiculelor pe qine ar putea fi stdnjenita sau
impiedicat6;
- pe partea carosabil[ a autostrdzilor, a drumurilor expres qi a celor na]ionale
europene (E);
- pe trotuar, dacd, nu se asigurd spaliu de cel pulin I metru pentru circula{ia
pietonilor;
- pe pistele pentru biciclete;
- in locurile unde este interzisa depdgirea.

b) in zona de acliune a indicatorului cu semnificalia,,statrionarea interzisS," $i a
marcajului cu semnificaJia de interzicere a stalionarii;

c) pe drumuriie publice cu o ld{ime mai mica de 6 n'retri;
d) in dreptul cdilor de acces care deservesc proprietdlile aldturate drumurilor

publice;
e) in pante gi in rampe;
f) in locul unde este instalat indicatorul cu semnificaJia ,,Sta{ionare altem antd",
in altd zi sau perioadd dec6t cea permis6, sau indicatorul cu semnifica{ia ,,Zofla
de sta{ionare cu duratd limitatd" peste durata stabilitd;
g) stalionarea, parearea ilegalb in parcdrile cu pleftL sau blocarea accesului in
parcdn;
h) in maxim trei ore de la intocmirea notei de consl.atare care stabileqte blocarea
autovehiculului de cdtre echipajul de blocdri al SocietSlii Comerciale Servicii de
Gospoddrire Urband Ploie;ti S.R.L. ;

i) stafionatea, parearea pe locurile de parcare destinate persoanelor cu dizabllitlgi
fara a respecta prevederile legale in vigoare;

j) stafionatea, pa(earea in dreptul cdilor de acces cdtre institulii, proprietali
gospoddreqti, hidranli.

Art.9. Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacd a fost dispusS, nu se pune
in executare sau inceteazd,, in caztul in care in vehicul este vizibila prezen{a unor
persoane,



Art.10. Conducdtorul vehiculului este direct rdspunzdtor in situalia in care
ptezenla unor persoane in vehicul nu este vizibrld cu ocazia dispunerii sau punerii in
executare a mdsurii tehnico-administrative.

Art.ll. Nu se dispune ridicarea vehiculelor aparfindnd instituliilor care
desfbgoard ac{iuni de intervenJie sau se afl6 in misiuni care au caracter de urgen{d,
vehiculele inscriptionate apa\in6nd poliliei naJionale r;i poliliei locale, pompierilor,
jandarmeriei, poliliei de frontiera, Agenliei NaJionale de Administrare Fiscald,
serviciului de ambulan\d, sau medicind,Iegald. protecliei civile, Ministerului Apararii
Nationale, unitdlilor speciale ale Serviciului Roman de Informa{ii qi ale
Serviciului de Protec{ie gi Pazd, Administra}iei Nalionale a Penitenciarelor din
cadrul Ministerului Justiliei, precum gi vehiculele de serviciu ale procurorilor din
Ministerul Public.

Art.l2. S,C. Servicii de Gospoddrire Urband Ploieqti S.R,L va intocmi un
registru de evidenld centralizatd., care va cuprinde cel pu{in:

- numdrul de inmatriculare, marca gi tipul vehiculului;
- amplasamentul;
- data gi ora Ia care s-a dispus ridicarea vehiculului;
- numele reprezentantului poliliei aare a dispus ridicarea vehiculului;
- echipa care areahzat ridicarea gi transportul vehiculului;
- menliuni referitoare la starea de fapt a vehiculului observat din exterior;
- numdrul chitanlei sau a bonului fiscal de achitare a taxei de restituire a
vehiculului;
- observalii

Art.13.(1) Societatea Comerciald Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S.R.L,
care executd' activitatea de ridicare-transport qi depozitare, rdspunde de eventualele
deteriordri ale vehiculului, apdrute ca urmare a ridicdrii sau transportului
necorespunzdtor.

(2) Contestaliile cu privire la masura ridicarii vehiculelor pot fi formulate
numai impotriva autoritatii emitente a dispozitiei de ridicare;

Art.l4. (l). Transportul la locul de depozitare nu se mai executd dacd, pdnd la
inilierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintd la locul
ridicarii qi este de acord cu suportarea cheltuielilor operaliunilor efectuate. tn acest
caz se suportd doar contravaloarea operaliunii de ridicare.

(2). Plata operafiunilor de ridicare/coborAre se achitd, efectiv, Ia fala
locului, cdtre angajalii operatorului, anterior cobordrii vehiculului de pe platformd,



mentionandu-se in procesul verbal de eliberare a vehiculelor (Formular tipizat
nr.4).

(3). in cazulin care, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat, nu
este de acord cu plata operaliunilor menJionate la alin. ( 1), vehiculul urme az6, sd. fre
transportat gi depozitat la locul special amenajat de cdtre operator, caz in care
proprietarul sau utilizatorul va suporla in integralitate cheltuielile stabilite.

Art.15. in situalia in care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de

delinatorul legal, dupa expirarea unui termen de 45 de zile de la data depozit6rii, se

demareazd procedura instituitd de Legea nr. 42112002 privind regimul juridic al
vehiculelor lard stdpAn sau abandonate pe terenuri apar{inAnd domeniului public sau
privat al statului ori al unitdlilor administrativ-teritoria.le.

Art.16. Depozitarea se face numai in spaJii corespunzdtoare gi trebuie sa aibd
o serie de dotdri minime precumr nivelarea terenului; imprejmuirea intregului
perimetru; agternerea de piatrd spartd (in cazul in care se considerd necesar se poate
asfalta sau betonaintreaga suprafap sau pdrli din aoeasta); asigurarea ilumindrii pe
timpul nopJii qi a pazei permanente; asigurarea unui spaJiu administrativ pentru
relaJia cu publicul gi pentru incasarea tarifelor prer;taJiilor; montarea unui post
telefonic gi asigurarea mijloacelor de cornunicare (stalii emisie-recepfie, telefoane
rnobile). Serviciul are program permanent.

Capitolul 4. Tarife pentru ridicarea, transportul qi depozitarea
vehiculelor

Art.l7. Tarifele pentru efectuarea serviciuluri de ridicare, transport, gi

depozitare a vehiculelor sta{ionate neregulamentar pe domeniul public sau privat vor
fi aprobate prin hotdrAre a Consiliului Local al Municipiului PloieEti.

Art.18. Programul de restituire a vehiculelor depozitate in spaliile special
amenajate se asigurd prin serviciu continuu, pe durata a24 de ore.

Art"19(1). Vehiculul ridicat se restituie dupd ce se face dovada achitbrii
tarifului aferent operaliunilor efectuate, in baza documentelor care atestd
proprietatea ori deJinerea legala a acestuia ( dupa intocmirea procesului verbal de
constatare a contravenliei de catre polilistul cu atribulii in dorneniul circulaliei pe
drumurile publice ).



(2)" Tariful de depozitare se calculeazd pe intervale de 24 de ore,

incepdnd cu momentul depozitdrii, nefrac{ionat qi va avea urmdtoarele valori:

a) 450 lei (T.V.A. inclus) - tarif pentru vehiculele ridicate, depozitate gi eliberate
la sediul amenajat in acest sens al Societalii Comerciale Servicii de Gospoddrire
Urb ;

inclus) - tarif pentru vehiculele in curs de ridicare - in cazul
in c rezintd qi solicitd eliberarea vehicului in timpul operaliunii de
ridicare;

c) dupa 24 de ore de la data ridicdrii vehiculului se va percepe un tarif de
depozitare de 91 lei/zi (T.V.A" inclus).

Sumele incasate constituie venit la bugetul Servicii de Gospoddrire Urband
Ploiegti S.R.L.

Art. 20. in cazul in care a fost dispusa mdsura tehnico-administrativd unui
vehicul aparlin6nd instituliilor prevdzute la art.12, neinscriplionat gi care se afld in
misiune, restituirea se face cu titlu gratuit pe baza documentelor ce atestd aceastd

calitate.

Capitolul 5. Dispozi[ii finale

Art.2l. Comunicarea intre echipele de lucru qi <lispeceratul central trebuie sd

fie operativd, prin statii radio emisie-recepfie, telefonie mobild, etc.

Art.22. Contravaloarea tarifului de ridicare, lransport gi depozitare, sunt
fundamentate de Servicii de Gospoddrire Urband Ploiegti S.R.L qi aprobate de cdtre
Consiliul Local al Municipiului PloieEti.

Art.23. Servicii de Gospoddrire Urbana Ploiegti S.R.L are obligaJia sd

sesizeze operativ Polilia Locald gi organele Inspectoratul Poliliei Judelene Prahova
despre lipsa sau deteriorarea indicatoarelor de circulaJie care reglementeazd, oprirea
sau stalionarea pe domeniul public, precum gi a panourilor adilionale. Activitalile de

ridicare vor continua in zonele respective in condiliile art. 203, indice 1, alin (1) din
Hot[rdrea Guvemului 1.39 112006.

Art.24. Responsabilitatea pentru eventualele pagube pricinuite unor ter{e
persoane de c[tre operator, ca urmare a eventualelor incdlcdri ale dispoziliilor legaie
in vigoare ori a dispoziliilor prezentului Regulament, revin in totalitate operatorului,
atrdgdnd rdspunderea contravenfionald, civild sau penala dupa caz, potrlit legii.
Primdria Municipiului Ploieqti qi Consiliul Local al Municipiului Ploiegti fiind
exonerate de orice rdspundere in acest sens.



Art.25. Prevederile prezentului Regulament se completeazd. cu dispozi{iile
Ordonanlei Guvernului nr, 212001, privind regimul juridic al contraven{iilor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, cu dispozitiile Regulamentului de aplicare a

Ordonanlei de Urgentd a Guvernului nr. 19512002, aprobat prin HotdrArea
Guvernului nr. 1.39112006, republicatd privind circulalia pe drumuri publice,
precum gi cu alte reglement5ri in vigoare cu privire la administrarea domeniului
public qi circulaJia pe drumurile publice.

Art,26, Orice modificare a legislaliei modificd de drept prevederile
prezentului Regulament.

Art,27. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotdrdre a Consiliului
Local Ploiegti.

Art.28. Prevederile Regulamentului privind pocedura de ridicare, transport gi

depozitare a vehiculelor stafionate qi parcate neregulamentar pe domeniul public sau

privat al Municipiului PloieEti intrd in vigoare in 5 zile de la data adoptdrii prin
Hotdrdre a Consiliului Local al Municipiului Ploie;ti.

Director General,
Alin Mihael.Ddnild

Director Adjunct,

Birou Blociri-Ridiciri.

Crist el $ab

Dir'ector Economic,
Adela Iacob

Staicu Comeliu



Inspectoratul Jude{ean de Poli(ie Prahova
Poli{ia Municipiului PloieEti
BIROUL RUTIER
Formular lipizat nr,1

DISPOZITIE DE RIDICARE NR. I

Asent constatator
din cadrul Poliliei Municipiului Ploiesti, Biroul Rutier.

Am constatat astdzi, ziua luna anul_ , or?_in ploieEti,

strada 1n ,stalionare alpar
carea neregulamentard. a vehicululur marca cu numdrul de

inmatriculare in temeiul prevederilor art.64 din OUG 19512002 rcp.
dispun zuDICAREA vehiculului in cauzd, transportarea gi depozitarea acestuia in locul
special situat in

Proprietar uI I utilizatorul ac e stui vehi cul a inc dlc at preve deril e art.

lit. din drept pentru care se va intocmi Fiqa
vehiculului Ei Procesul verbal de constatare a contraventiei.

Prezenta dispozilie de ridicare a fbst intocmitd in 3 (trei) exemplare.

Agent constatator Birou Rutier
Gradul, numele si prenumele

Semndtura



Polifia Locali Ploieqti
Serviciul Circula{ie pe Drumurile Publice
Formulat tipiziat nr,2

DISPOZITIE DE RIDICARE NR. I

Agent constatator, Polifist local
din cadrul Poliliei Locale PloieEti.

Am constatat astdzi, ziua luna anul ., or&_in Ploieqti,
strada in t

stali onare al p ar c ar e a nere gul am entard a v ehi culului marc a cu numdrul de

inmatriculare in temeiul Legii nr. 15512010 art.7, alin.1, lit.h qi a

H.C.L.Ploiesti nr. dispun zuDICAREA vehiculului in cauzd,

transportarea gi depozitarea acestuia in locul special situat

in

Propri etarul I utrhzatorul ac e stui v ehi cul a inc 61 c at preve derile
art. lit. din drept pentru care se va intocmi FiEa

vehiculului gi Procesul verbal de constatare a contraventiei.

Prczenta dispozilie de ridicare a fost intocmitd in 3 (trei) exemplare.

Agent constatator



Formular tipizat nr. 3

FI$A VEHICULULUI STATIONAT/PARCAT

NEREGULAMENTAR

incheiata asldzi,

Ziua luna anul ora minutul strada

Subsemnatul , avAnd funcfia de

in cadrul operatorului economic cdruia i s-a concesionat aceast[ activitate
in calitate de reprezentant,Ia examinarea exterioari a vehiculului, cu numdrul de

inmatriculare marca modelul
culoarea

nr.
, ca urmare a intocmirii Dispozifiei de Ridicare

in vederea efectudrii operaliunilor de ridicare, transport Ei depozitarea, constat urm[toarele:

-vehiculul prezintd avarti vizibile (dalnu)

Observa{ii:examinarea exterioard s-a efectuat prin filmarea Ei fotografierea in format digital,
din 4 unghiuri diferite(fa![, spate gi lateralele vehiculului), constatAndu-se urmdtoarele:

Vehiculul ridicat va fi transportat in spaliul amenajat in incinta punctului de lucru al

operatorului economrc cdrura r s-a concesionat aceast[ activitate
cu autosoeciala cu numdrul de inmatriculare condusS de

dl. depozitat qi sigilat,

Cele menlionate in prezenta Fiqa sunt atestate de cdtre martorul asistent

domiciliat in strada

bloc scara _apartament_legitimat cu BI/CI seria ff.

Prezentul proces verbal va fi incheiat in 3 (trei)exemplare.

Reprezentant Societate Martor Asistent Politist

nr.



Formulat tipizat nr. 4

PROCES VERBAL DE ELIBERARE

a vehiculelor ridicate in

urma staJionarii, parcdrii neregulamentare

Nr. I

Incheiat cu ocazia eliberS"rii vehiculului, marca
inmatriculare

dl/dna

culoare

strada

nr

nr care s-a identificat cu BI/CI seria
eliberat de Ei a prezentat cartea de

numdr de

cdtre

domiciliat(6)in

identitate a vehicului gi/sau cerlificatul de inmatriculare auto seria nr

Primitorul declarl pe propria rispundere cI la data qi ora ridic[rii vehiculului acesta a
fost condus de cltre dlldna
in

domiciliat(d)

CNP
posesor al permisului de conducere ff categoria

Se constat[ achitarea taxelor conform bonului fiscal nr

Nu/Da existd observafii referitoare la rnodificarea stdrii vehiculului de la data ridicdrii pAn[ la
data eliberdrii, astfel constat cd:

ATENTIE:Declararea necorespunzdtoare a datelor privind identitatea conducitorului
auto se pedepseqte conform Codului Penal"

Menliondm ca taxele aferente conform H.C.L.Ploiesti__ ,respectiv cheltuielile
legate de eliberare. au fost achitate conform chitantei nr,

Am primit Am predat



eoNstuuL LOTAL AL MUNTCI?TULW pLQ{E$Tr
C$MISIA DE SPECIALIT. TE NfrI 2

C O rt,T ff T A Frl/rfi U V,4 L OR T F I C A REA P A T'R"I M O N I TJ L T&,' E RW C il CA Z' IT. g
FopatATIE, coMERT, TURrsM, AGRrcuLrvnA ff pRoMovARE qv?ERATIUNI

CQMERCTALE

A_Y.t z

Comisia o luat tn discrtlii Proiectwl de hotdrfire privittcl reglementflrefl unor activitdli
desfdsurate de Societutes Comerciald Servicii de Gospoddrire Urbattd PloieSti.S.R.Z,,
cu privire lu riclicurea vehiculelor parcate neregttlamentur

a emis:

PRIi$EDINTE
Ddnescu $tefan

SN{]RN"EAR
Nlarilena Stanciu

*ata:


