Anexa nr. 1 la HCL nr. 35 din 29.08.2014

REGULAMENT
privind ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea sau valorificarea vehiculelor
stationate, fara stapan sau abandonate de pe domeniul public sau privat
al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de realizare a activităţii de ridicare, transport,
depozitare şi eliberare/valorificare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar şi a vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Stefan cel Mare.
(2) În sensul O.U.G. nr. 195/ 2002, prin vehicul se înţelege „sistemul mecanic care se deplaseaza pe
drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane
si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari”.
(3) Urmatoarele expresii sunt definite astfel:
- vehicul fara stapan : vehicul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje
oficiale, parcat/stationat pe domeniul public sau privat al comunei/statului, al carui detinator legal este
necunoscut.
- vehicul abandonat : vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al
unitãtilor administrativ-teritoriale de cel putin un an, al cãrui proprietar sau deţinãtor legal este
cunoscut, însã existã indicii temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe
drumurile publice, din care rezultã intenţia neechivocã a proprietarului sau a detinãtorului legal de a
renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

-

Art.2. Prezentul Regulament este elaborat în temeiul următoarelor acte normative:
Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrtiv teritoriale;
H.G.R. nr. 156/ 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanata de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile
ulterioare;
O.U.G. nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
H.G.R. nr. 1391/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/ 2002;
O.G. nr.2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G.R. nr. 147/ 1992 privind blocarea, ridicarea transportul, depozitarea şe eliberarea vehiculelor
sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice;
Art.3. Obiectul prezentei reglementări este reprezentat de:
 Descongestionarea drumurilor publice şi fluidizarea traficului
 Protejarea pietonilor şi protecţia spaţiilor verzi
 Eliberarea domeniului public de vehiculele abandonate sau cele fără stăpân
 Imaginea comunei si buna gospodarire

CAP.II. CAZURI SUPUSE OPERAŢIUNILOR DE BLOCARE/RIDICARE
Art. 4. (1) Măsura tehnico - administrativă de ridicare/imobilizare a vehiculelor poate fi aplicată de
persoanele abilitate de lege şi prin prezentul Regulament, următoarelor categorii de vehicule:
1. vehiculele aflate sub incidenţa art. 142 din H.G.R. nr. 1391/ 2006, respectiv oprirea voluntară:
a) in zona de actiune a indicatorului "Oprirea interzisa";

b)
c)
d)
e)

pe poduri;
in curbe si in alte locuri cu vizibilitate redusa sub 50 m;
pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 25 m inainte si dupa acestea;
in intersectii, precum si in zona de preselectie unde sunt aplicate marcaje continue, iar in lipsa
acestora, la o distanta mai mica de 25 m de coltul intersectiei;
f) in statiile mijloacelor de transport public de persoane, precum si la mai putin de 25 m inainte si
dupa acestea;
g) in dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabila, daca prin aceasta se stanjeneste circulatia a
doua vehicule venind din sensuri opuse, precum si in dreptul marcajului continuu, in cazul in
care conducatorii celorlalte vehicule care circula in acelasi sens ar fi obligati, din aceasta
cauza, sa treaca peste acest marcaj;
h) in locul in care se impiedica vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;
i) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificatiile "Drum ingustat",
"Prioritate pentru circulatia din sens invers" sau "Prioritate fata de circulatia din sens invers";
j) pe pistele obligatorii pentru pietoni si/sau biciclisti ori pe benzile rezervate unor anumite
categorii de vehicule, semnalizate ca atare;
k) pe pistele pentru biciclete;
l) in locurile unde este interzisa depasirea.
2. vehiculele aflate sub incidenţa art. 143 din HGR nr. 1391/ 2006, respectiv staţionarea voluntară:
in toate cazurile in care este interzisa oprirea voluntara;
a) in zona de actiune a indicatorului cu semnificatia "Stationarea interzisa" si a marcajului cu
semnificatia de interzicere a stationarii;
b) pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m;
c) in dreptul cailor de acces care deservesc proprietatile alaturate drumurilor publice;
d) in pante si in rampe;
3. vehiculele oprite, staţionate sau parcate:
a) pe alveole, peluze, rigole şi insule de dirijare a traficului;
b) în parcuri;
c) în zonele destinate exclusiv traficului pietonal;
d) pe zonele verzi(inclusiv zona de protectie a drumurilor publice);
e) în locurile special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap şi alte locuri de
parcare exclusivistă ( rezervare instituţii publice, private, etc.).
4. vehiculele expuse pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, în scopuri comerciale,
aflate în alte spaţii decât cele special amenajate în acest sens.
5. vehiculele aflate pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, care nu deţin plăcuţe de
înmatriculare sau elemente de identificare ale autovehiculului sau proprietarului acestuia.
6. rulotele, remorcile, platformele, utilajele de orice fel oprite, staţionate sau parcate în alte spaţii
decât cele special amenajate.
7. vehiculele care blochează sau limitează accesul pe drumurile comunale si satesti, în zona pietonală,
parcări publice, instituţii publice, şcoli, spitale, pieţe, oboare şi proprietăţi limitrofe drumurilor
publice.
8. vehiculele fără stăpân sau cele abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel
Mare.

Art.5. (1) Ridicarea unui vehicul se dispune în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia
dintre următoarele fapte:
a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de
înregistrare fals ori fără a avea montate plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranţa circulaţiei,
deteriorează drumul public sau afectează mediul;
c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul (de persoane-propunere
BPR) mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite;

d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură
penală;
e) refuză să se legitimeze;
f) se află sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a
medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă
persoană;
(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre
pasageri săvârşeşte o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni.
(3) Pentru oprirea forţată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), Postul de poliţie
Stefan cel Mare şi poliţia rutieră, pot utiliza dispozitive speciale omologate.

CAP.III. REGULI PRIVIND CONSTATAREA FAPTEI ŞI MĂSURILE TEHNICO-ADMINISTRATIVE
APLICATE
Art.6. (1) Constatarea opririi, staţionării sau parcarii neregulamentare, în condiţiile art. 4 şi art. 5 din
prezentul Regulament şi dipunerea măsurii tehnico – administrative de ridicare a vehiculelor se
efectuează de către Postul de Politie locala Stefan cel Mare, de către poliţia rutieră sau functionarii
desemnati din cadrul Primariei comunei Stefan cel Mare.
(2) Operaţiunile de ridicare/imobilizare a vehiculelor se realizează pe baza Notei de constatare
întocmită de către agentul constatator precizat la alin. (1), conform anexelor 1a .
(3) După întocmirea notei de constatare, agentul constatator va solicita primarului comunei/persoanei
imputernicite, intervenţia pentru imobilizarea sau deplasarea maşinii de ridicare la locul faptei.
(4) În cazul blocării/imobilizarii vehiculului, agentul constatator va afişa o somaţie, prin care se aduce
la cunoştinţa contravenientului datele de contact ale agentului constatator şi modalitatea de deblocare a
vehiculului.
(5) După întocmirea Notei de constatare de către Poliţia Rutieră, Postul de Politie locala Stefan cel
Mare sau functionarii desemnati din cadrul Primariei comunei Stefan cel Mare, se va completa un
proces-verbal de blocare/ridicare de către persoana desemnata cu ridicarea/imobilizarea vehiculului,
conform anexei nr. 2a la prezentul Regulament, care va fi semnată de aceasta şi un martor asistent,
acolo unde este posibil.
(6) În cazul achitării la termen a amenzii şi taxelor de ridicare/imobilizare, vehiculul va fi deblocat, iar
procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se va completa corespunzător.
Art.7. În situatia în care până la ora 22,00 a zilei în curs, proprietarul nu achită toate taxele aferente
deblocării, vehiculul va fi deblocat, ridicat, transportat şi depozitat în spatiul special amenajat, caz în
care deţinătorul legal al autovehiculului sau vehiculului va achita atât taxa de ridicare, transportare şi
depozitare, cât şi taxa de deblocare.
Art.8. (1) Procesul-verbal de ridicare va cuprinde în mod obligatoriu următoarele menţiuni:
- organul constatator
- locul, data şi ora la care este încheiat
- descrierea faptei şi încadrarea acesteia în reglementăril e aplicabile
- marca, modelul, culoarea şi numărul de înmatriculare a vehiculului(in cazul in care sunt posibile)
- starea fizică a vehiculului ( avarii existente, zgârieturi, geamuri decshise, etc. – alte amănunte
relevante), bunurile aflate la vedere
- valoarea cheltuielilor (tarifele aplicabile) determinate de ridicarea, transportul şi depozitarea
vehiculului
- datele de identificare ale conducătorului auto sau a proprietarului, utilizatorului sau deţinătorului
legal (date care pot fi completate şi ulterior)
(3) Procesul-verbal de ridicare se va întocmi în 3 exemplare, cu numar de inregistrare. Un exemplar va
rămâne la reprezentantul primariei, un exemplar se va comunica/înmâna poliţistului din cadrul

Postului de Politie Stefan cel Mare sau poliţistului din cadrul poliţiei rutiere, iar un exemplar va fi pus
la dispoziţia contravenientului.
(4). După completarea Procesului-verbal de ridicare, reprezentantul primariei/persoana desemnata va
imortaliza în format digital foto, din 4 unghiuri diferite, starea vehiculului.
(5) La cererea Poliţiei Rutiere sau Poliţiei Locale ori a oricărei persoane interesate, persoana
desemnata cu ridicarea este obligata să pună la dispoziţia probele prevăzute la alin.(4)
Art.9. Daca este cazul, după ridicarea vehiculului, agentul constatator are obligaţia comunicării
telefonice, cât mai operativ posibil, la numărul de urgenţă 112 – Poliţia Rutieră şi la Postul de Politie
locala Stefan cel Mare, următoarele informaţii:
-marca autovehiculului şi culoarea acestuia
-numărul de înmatriculare (dacă există)
-alte date suplimentare
-ora şi locul de unde a fost ridicat
-locul unde este depozitat
CAP.IV. REGULI PRIVIND OPERAŢIUNILE DE BLOCARE, RIDICARE, TRANSPORT ŞI
DEPOZITARE
Art.10. (1) Persoana desemnta are obligaţia de a efectua operaţiunilor de imobilizare, ridicare,
transport şi depozitare în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă niciun eveniment, care să
afecteze integritatea vehiculelor.
(2) Pagubele cauzate vehiculelor din culpa persoanei desemnate, vor fi suportate de aceasta.
Art.11. Ridicarea vehiculului se va face numai după ce acesta a fost sigilat de agentul constatator(daca
este posibil).
Art.12. În cazul în care contravenientul se prezintă la autovehicul anterior demarării operaţiunii de
ridicare, acesta va fi sancţionat contravenţional conform prevederilor legale şi va fi obligat la plata
costurilor de deplasare a maşinii de ridicare a operatorului de la locul de depozitare la locul faptei şi
retur, stabilite în condiţiile prezentului regulament.
Art.13. În cazul în care contravenientul se prezintă la autovehicul în timpul operaţiunii de ridicare a
acestuia, acesta va fi sancţionat contravenţional conform prevederilor legale, iar autovehiculul de
transport (ridicare) se va deplasa la spaţiul de depozitare, unde contravenientul va fi obligat să achite
cheltuielile ocazionate de operaţiunile de ridicare, transport şi depozitare, stabilite în condiţiile
prezentului regulament.
Art.14. (1) Programul de desfasurare a activitatilor de imobilizare/deblocare, ridicare, transport si
depozitare a vehiculelor se desfasoară, conform programului de lucru al primariei comunei Stefan cel
Mare.
Art.15. Pe perioada depozitării vehiculelor, acestea se află, până la data eliberării, în custodia
primariei comunei Stefan cel Mare sau operatorului/persoanei desemnate, care răspunde conform legii.
CAP. V. REGULI GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE ELIBERARE A VEHICULELOR
Art.16. (1) Eliberarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces
verbal de predare-primire, la momentul la care persoana care reclamă vehiculul face dovada:
a) calităţii de proprietar sau deţinator legal al acestuia;
b) achitării sumelor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentru blocarea, ridicarea, transportul,
depozitarea si paza vehiculului;

(2) O data cu predarea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se desigilează maşina în
prezenţa proprietarului sau deţinătorului legal.
Art.17. (1) Pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără stăpân, în
termen de 5 zile de la intocmirea procesului−verbal de constatare se aduc la cunostinţă publică
caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum şi locul unde a fost identificat.
(2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin anunţ publicat pe situl institutiei şi prin afişarea listei
cuprinzând descrierea vehiculului intr−un loc special amenajat la sediul primăriei.
(3) In situaţia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de deţinătorul legal, dupa expirarea
unui termen de 30 de zile de la data anunţului, primarul emite o dispozitie prin care vehiculul este
trecut in domeniul privat al unitatii administrativ−teritoriale in a cărei raza a fost găsit, liber de orice
sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr. 421/2002.
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si vehiculelor abandonate, in urma unei instiintari scrise asupra
proprietarului care nu comunica raspuns in termen de 5 zile privind angajarea ridicarii vehiculului in
termen de 7 zile de la data comunicarii instiintarii sau in cazul in care proprietarul nu poate fi
contactat, din diferite motive.

CAP.VI. CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI
Art. 18. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, următoarele fapte:
a. expunerea pe domeniul public sau privat al comunei Ştefan cel Mare, în scopuri comerciale a
vehiculelor, în alte spaţii decât cele special amenajate în acest sens;
b. staţionarea vehiculelor pe alveole, rigole insule de dirijare a circulaţiei sau mai putin de 5 m de
intersectii ale drumurilor publice;
c. oprirea, stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe trotuar;
d. oprirea sau staţionarea în staţiile destinate transportului în comun;
e. ocuparea abuzivă a locurilor special amenajate autovehiculelor pentru persoanele cu handicap şi alte
locuri de parcare exclusivistă (parcare institutii publice, etc.);
f) oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin care se impiedicã accesul la
obiective de interes public (puncte trafo, puncte gospodãresti, centrale termice, alei, parcuri, locuri de
joacã etc.);
g) circulatia, oprirea si stationarea vehiculelor/ autovehiculelor pe spatiile verzi;
h) stationarea si parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe zonele de protectie ale drumurilor publice(
rigole, refugii, zone verzi, zone depozitare meteriale intretinere drumuri, etc)
i) nerespectarea dispozitiilor administratorului drumurilor, comunicate prin indicatoare si/sau somatie,
comunicata prin posta sau aplicatã pe vehicul/ autovehicul de cãtre imputernicitii primariei comunei
sau Postului de Politiei Stefan cel Mare, de eliberare a domeniului public sau privat al comunei Stefan
cel Mare, in vederea executãrii de lucrãri de interes public (asfaltări, interventii la diverse retele,
curăţenie etc.).
Art. 19. Contraventiile prevãzute la art. 18 se sanctioneazã cu amendã contraventionalã de la 200 –
1500 lei şi vor fi însoţite de dispunerea de măsuri tehnico – administrative, conform prezentului
regulament.
(2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către Poliţia Rutieră, Postul de Politie locala
Stefan cel Mare sau functionarii desemnati din cadrul Primariei comunei Stefan cel Mare.
Art. 20 Persoana sanctionatã contraventional poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la
inmanarea sau de la data comunicãrii procesului-verbal, jumãtate din minimul amenzii
contraventionale stabilite la art. 19.

Art. 21. (1) Se aprobă următoarele tarife pentru activitatea de blocare / ridicare, transport şi
depozitare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel staţionate neregulamentar în situaţiile prevăzute
în prezentul Regulament, care se fac venit la bugetul local, astfel :
Valorile impuse sunt următoarele:

Tarif de blocare / deblocare pentru vehicul/remorcă:
- cu masa egală sau mai mică de 2500 Kg: 50,00 lei/vehicul;
- cu masa mai mare de 2500 Kg:100,00 lei/vehicul;

Tarif de ridicare
- cu masa egală sau mai mică de 2500 Kg: 80,00 lei/vehicul
- cu masa mai mare de 2500 Kg: 160,00 lei/vehicul;

Tarif de transport
- cu masa egală sau mai mică de 2500 Kg: 120,00 lei/vehicul;
- cu masa mai mare de 2500 Kg: 240,00 lei/vehicul

Tarif depozitare pentru vehicul / 24 h :
- cu masa egală sau mai mică de 2500 Kg: 60,00 lei/vehicul;
- cu masa mai mare de 2500 Kg: 120,00 lei/vehicul;
Tariful de depozitare se calculeaza pe intervale de 24 de ore, incepând cu momentul
depozitării, nefracţionat.
(2) Amenajările minime ale locului de depozitare sunt următoarele:
- nivelarea terenului;
- împrejmuirea întregului perimetru;
- aşternerea de piatră spartă. În cazul în care se consideră necesar se poate asfalta sau
betona întreaga suprafaţă sau părţi din aceasta;
- asigurarea pazei permanente;
Art. 21. Dispozitiile prezentului regulament se completeazã cu cele ale Ordonantei Guvernului nr.
2/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA 1a) la Regulament
PROCES VERBAL
de constatare a staţionării/parcarii neregulamentare şi de dispunere a blocării şi / sau ridicării
vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate neregulamentar
Nr.________/data___________
Încheiat astăzi, ziua___, luna______, anul_______, ora_______, în Comuna Stefan cel Mare,
denumire punct ______________________________________ nr. ____________, judeţul Neamt.
1. Subsemnatul_________________________________, având funcţia de ____________________,
în cadrul, __________________________________________________ identificat cu C.I./legitimaţia
seria_________nr. ________________, in cadrul atributiilor ce imi revin conform_____________
am constatat staţionarea/parcarea neregulamentară pe domeniul public / privat al comunei
Stefan cel Mare, judetul Neamt, in punctul denumit(strada, nr., vecini, alte denumiri)
__________________________________________________________________a
autovehiculului
/vehiculului marca(denumire)__________________________ număr de înmatriculare /inregistrare
_____________________ culoare_______________.
Din declaratia cetatenilor_____________________________________________________, vehiculul
se atesta a fi parcat/stationat din data de _______________, ora_____________________
Poziţionarea autovehiculului/vehiculului staţionat neregulamentar se dovedeşte şi prin fotografierea
acestuia de două ori, la un interval de cel puţin cinci minute.
Fapta de mai sus contravine prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Stefan cel Mare
nr.35/29.08.2014, şi în conformitate prevederile Regulamentului privind activitatea de
blocare/ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor şi/sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe domeniul public şi/sau privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt,
subsemnatul____________________________, avand functia de___________________________/sau
agent în cadrul Poliţiei Rutiere dispun ca măsură tehnico-administrativă blocarea / sau ridicarea
autovehiculului / vehiculului cu datele de identificare de mai sus prin grija Primariei comunei Stefan
cel Mare, care va asigura transportul şi depozitarea acestuia.
La examinarea exterioară a autovehiculului / vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat
următoarele:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Poliţist,
Postul Poliţia Locală
Comuna Stefan cel Mare

________________

Martor,_______________

Martor_______________

Functionar desemnat,
Primaria comunei Stefan cel Mare

________________

Din partea prestatorului,

___________________

ANEXA 1b) la Regulament
PROCES VERBAL DE ELIBERARE
a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel
ridicate în urma staţionării neregulamentare
Nr…………/data………………...

Încheiat cu ocazia eliberării autovehiculului/vehiculului marca _____________________________
număr de înmatriculare______________________culoare_________________________________
către dl. (d-na) ____________________________domiciliat (ă) în__________________________
strada_____________________________nr___________, care s-a identificat cu CI/BI seria______
nr.______________eliberat
de
_________________________________
în
calitate
de
__________________________________(proprietar, deţinător, utilizator) al
autovehiculului
/vehiculului şi a prezentat cartea de identitate şi/sau certificatul de înmatriculare
seria______________nr.______________.
Se constată achitarea taxelor stabilite prin H.C.L. nr.35/2014, articol 21, conform chitanţei
nr._______________.
La examinarea exterioară a autovehiculului / vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat
următoarele:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Există/ nu există observaţii referitoare la modificarea stării autovehiculului/ remorcii de la data
ridicării până la data eliberării_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Am primit
_____________________

Am predat
____________________

Anexa 2a la Regulament
JUDETUL NEAMT
PRIMĂRIA COMUNEI STEFAN CEL MARE
Nr. ............, încheiat astăzi , ..................

PROCES -VERBAL
DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
1. Subsemnatul,.............................................................., în calitate de...................................................,
in cadrul unitatii................................................................................................... în baza atributiilor de
servici,
stabilite
prin................................................................
în
urma
deplasarii
in
satul............................................................., punct denumit/strada ..........................................................,
nr..................astăzi,............................., ora............,am constatat următoarele:...........................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2. În conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 35/2014 cat si O.G. nr.2/ 2001 privind regimul juridic al
contraventiilor,
aceste
fapte
constituie
contravenţii
la
normele
legale
privind
........................................................................................ şi se sancţionează cu amendă contravenţională,
astfel:
a)conform art. ........ alin. ....... lit. ......, - de la........................ lei până la.............................. lei;
b)conform art. ........ alin. ....... lit. ......, - de la.........................lei până la.............................. lei;
Total amendă - de la......................... lei până la.............................. lei;
3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
a)persoana
fizică
dl
(dna),..................................................................,
cu
domiciliul
în......................................, str. ..................................................nr. .........., bl. ......., sc. ........, et. ......, ap.
.......... judeţul.............................., sectorul. ......., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor (posesoare) al
/ a buletinului / cărţii de identitate /paşaportului seria............ nr. ................, eliberat(ă)/emis (ă) de
poliţia/statul.................................................. la data de..............................., tichet de înscriere a
contravenţiilor seria........... nr. .................. (pentru cetăţeni străini), în calitate de...................................;
b)persoana juridică..................................................................................................................................,
înmatriculată la registrul comerţului cu nr. .............. ................., cod fiscal nr.
................................................, cu sediul în...................................., str. ..................................................
nr. ......., bl. ........, sc. ........, et. .........., ap. ........, judeţul............................., sectorul......., reprezentată
de
dl
(dna)........................................................,
în
calitate
de
/
având
funcţia
de.........................................................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor
(posesoare) al / a buletinului / cărţii de identitate / paşaportului seria........... nr. ..................., eliberat(ă)
/ emis de poliţia/statul....................................... la data de............................................., tichet de
înscriere acontravenţiilor seria............... nr. ................................... (pentru cetăţeni străini).
4.Subsemnatul(a),...................................................................................................., posesor (posesoare)
al / a buletinului / cărţii de identitate seria ...........nr. …….......... eliberat(ă) de
.................................................
la
data
de...............................,
domiciliat
(domiciliată)
în..........................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. .......,
judeţul/sectorul.................................., C.N.P.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| în calitate de martor, declar că
numitul,.................................................................., nu este de faţă / refuză / nu poate să semneze
procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

5.a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să
semneze, motivele privind lipsa martorului etc.)........................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……..
b) Obiecţiuni ale contravenientului.......................................................................................................
………………………………………………………..…………………………………………………
……….........................................................................................................................................................

AGENT CONSTATATOR
………………………………

CONTRAVENIENT
…………………………

MARTOR
…………………………
(numele şi prenumele, semnătura)
6. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de
constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la
comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.
Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi
"înştiinţarea de plată", şi s-a înmânat / comunicat contravenientului un exemplar personal / prin afişare
la domiciliu / cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. ......... din....................... ...............
AGENT CONSTATATOR
………………………………

CONTRAVENIENT
……………………………….

MARTOR
…………………………
(numele şi prenumele, semnătura)
7. Rezoluţie de aplicare a sancţiunii
Ţinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct. 2 din prezentul proces-verbal, în
baza prevederilor art. ____ alin. (__) din H.C.L. nr. 35/2014 privind Regulamentul pentru imobilizarea,
ridicarea, transportul, depozitarea, eliberarea sau valorificarea vehiculelor fara stapan sau abandonate
de pe domeniul public sau privat al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt şi având în vedere
dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, subsemnatul …………………………………………….
(funcţia şi denumirea organului de control căruia îi aparţine agentul constatator), în calitate
de………………................................................................................, aplic următoarele sancţiuni:
- pentru fapta consemnată la art.___lit. __) - amendă în valoare de..................... lei
(adică...........................................);
- pentru fapta consemnată la art.____ lit. __) - amendă în valoare de..................... lei
(adică...........................................);
TOTAL amendă în valoare de.................... lei (în cifre) (adică...................................................) (în
litere) şi dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri:.............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Măsurile dispuse se vor realiza prin grija Primariei comunei Stefan cel Mare.

Înştiinţare de plată
a) Contravenientul urmează să achite suma totală de.................................................... lei la caseria
Primariei comunei Stefan cel Mare, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului procesverbal, iar sumele încasate se fac venit la bugetul local.
b) Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării
prezentului proces-verbal, la adresa............................................................... (organului de control
căruia îi aparţine agentul constatator), situată în......................................., str. ................................... nr.
..........., judeţul/sectorul..............................................., telefon/fax...........................
Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării / comunicării, se va
proceda la executarea silită.

PRIMĂRIA COMUNEI STEFAN CEL MARE
PRIMAR,
_____________________
L.S.
Am primit un exemplar
Contravenient..........................................

