ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
HOTĂRÂRE
privind blocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău ;
ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de
restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând
domeniului public sau privat al Municipiului Bacău, precum şi abrogarea HCL
nr.122 din 31.05.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
Având în vedere:
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.147/26.03.1992, privind blocarea, ridicarea,
transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice;
- 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, modificată şi completată prin Legea nr. 309/2006 ;
- Hotărarea Guvernului nr. 156/06.02.2003, 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 OUG nr.195/12.12.2002 aşa cum a fost aprobată cu modificări şi
completatări prin Legea nr.49/08.03.2006;
- Hotararea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 122/31.05.2006 privind blocarea, şi/sau ridicarea,
transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi eliberarea autovehiculelor sau
remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau
privat al Municipiului Bacău şi abrogarea HCL nr.20 din 27.02.2006
- Referatul comun nr. 31569/16.08.2006, al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău şi al
Direcţiei de Drumuri Publice;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău ;
În baza dispoziţiilor art. 38 alin. (2) litera “c”, ale art. 46 (1) din Legea nr. 215/ 2001, a
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv prin Legea
nr. 286/ 06.07.2006,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – (1) Se aprobă desfăşurarea activităţilor privind blocarea/deblocarea
autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe
domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, de către personalul împuternicit al
Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu personalul împuternicit al Poliţiei Primăriei
Municipiului Bacău-Siguranţa Rutieră.
(2) Se aprobă desfăşurarea activităţilor privind ridicarea, transportul, depozitarea în
spaţii special amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculele fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al Municipiului Bacău,
respectând procedura prevăzută de Legea nr.421/2002 , modificată şi completată prin
Legea nr. 309/12.07.2006 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate
pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor
administrativ-teritoriale, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 156/06.02.2003, pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.
Art.2 - Se aprobă Regulamentul privind blocarea/deblocarea autovehiculelor sau
remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau
privat al Municipiului Bacău, precum şi ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special
amenajate şi modalitatea de restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri
aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bacău,conform ANEXEI NR.1, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 - Se aprobă Lista, Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre, cuprinzând
personalul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră–
împuternicit să constate prin proces–verbal, faptele prevăzute în Regulamentul Anexa nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art.4 – (1) Se aprobă Procesul-Verbal, care va fi folosit de personalul împuternicit al
Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră–, prin care se
dispune blocarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile
publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.3
A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Procesul-Verbal de Constatare, care va fi întocmit de personalul
împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră,
pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stăpân sau ca ar fi
abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, conform ANEXEI
NR.3 B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă modelul Somaţiei care va fi întocmită de personalul împuternicit al
Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră, ce va fi
afisată pe caroseria autovehiculului, prin care se solicita ridicarea acestuia de pe terenul
apartinand domeniului public sau privat al municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.3C,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 - Se aprobă ANEXA nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, care cuprinde
lista personalului de la Direcţia de Drumuri Publice din cadrul Primăriei Bacău,

împuternicit pentru aplicarea dispozitivului de blocare/deblocare a autovehiculelor sau
remorcilor, în baza procesului-verbal de constatare întocmit de agenţii constatatori.
Art.6 - Se aprobă Procesul-Verbal, care va fi folosit de personalul de la Direcţia de
Drumuri Publice din cadrul Primăriei Bacău, pentru confirmarea aplicării dispozitivului de
blocare la autovehiculele sau remorcile staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori
pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău, conform ANEXEI NR.5, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 - Se aprobă preţurile şi tarifele pentru activităţile de ridicare, transport, depozitare
şi pază a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale, conform ANEXEI nr. 6,
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 - Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Bacău cu nr.122/31.05.2006, precum şi
alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Nr.233

Din 31.08.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR.1
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006

REGULAMENT
privind blocarea/deblocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar
pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău ;
ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de
restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul
public sau privat al Municipiului Bacău
Art.1. Autovehiculele sau remorcile staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe
domeniul public sau privat al Municipiul Bacau, sunt supuse blocarii până la eliberarea acestora
proprietarilor, după achitarea taxei de blocare- deblocare.
Vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
Municipiul Bacau sunt supuse ridicării, transportului şi depozitării lor în spaţii special
amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau îndeplinirea formalităţilor legale de
valorificare.
Se consideră vehicul fara stapan - vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare
sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor
administrativ-teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut;
Se consideră vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau
privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin un an de zile, al carui
proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea
improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a
proprietarului sau a detinatorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra
vehiculului.
Se interzice oprirea şi staţionarea voluntară a vehiculelor în situaţiile prevazute de
art.174 şi art. 175 din Regulamentul anexă din H.G. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului
de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată ce nu
depăşeşte 5 minute.
Se consideră staţionare, imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o durată ce
depăşeşte 5 minute.
Vehiculele staţionate voluntar pe partea carosabilă trebuie aşezate cât mai aproape de
marginea din dreapta a sensului de mers, paralel cu trotuarul sau cu axul drumului, pe un singur
rând, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără ataş,
ciclomotoarele şi bicicletele pot fi oprite sau staţionate cel mult două, una lângă alta.

Pe drumurile cu sens unic, oprirea şi staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă dacă
rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.
Se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate.
Parcarea vehiculelor este permisă numai în locurile special destinate acestui scop,
semnalizate prin indicatoare sau marcaje. În aceste locuri vehiculele vor trebui aşezate unul
lângă altul, conducătorii lor având obligaţia să respecte şi celelalte reguli stabilite pentru
staţionare.
Art.2. Operaţiunile privind constatarea staţionării neregulamentare pe drumurile publice ori
pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău a autovehiculelor sau remorcilor, precum şi
constatarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau
privat al Municipiul Bacau, se efectuează de împuterniciţii desemnaţi de Primarul Municipiului
Bacău prevăzuţi în ANEXA NR.2 a prezentei hotărâri.
În situaţiile în care proprietarul sau conducătorul auto se prezintă la autovehicul sau la
remorcă în timpul completării procesului-verbal constatator, acesta nu poate fi anulat şi se va
proceda în continuare la efectuarea operaţiunilor legale de aplicare a dispozitivului mecanic de
blocare şi întocmirea procesului–verbal prevăzut în ANEXA NR.5 a prezentei hotărâri.
Art.3. Operaţiunile privind blocarea şi deblocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate
neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al Municipiului Bacău se
efectuează de împuterniciţii desemnaţi de Primarul Municipiului Bacău prevăzuţi în ANEXA
NR.4 a prezentei hotărâri.
Art.4. Măsurile de blocare se aplică în cazul tuturor autovehiculelor sau remorcilor care prin
staţionarea neregulamentară pe drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al
Municipiului Bacău, în zonele de acţiune a indicatoarelor rutiere de oprire sau staţionare
interzisă prevăzute cu semnul aditional de blocari–ridicari, pot determina congestionarea sau
blocarea circulatiei, pun în pericol siguranţa traficului rutier, stânjenesc desfăşurarea lucrărilor
edilitare de salubrizare şi deszăpezire mecanizată a tramei stradale sau pietonale.
Art.5. Operaţiunea de blocare constă în fixarea unui dispozitiv mecanic de imobilizare la una
sau mai multe roţi ale autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar în zonele de
acţiune a indicatoarelor rutiere de oprire sau staţionare interzisă prevăzute cu semnul aditional
de blocari–ridicari. Fixarea dispozitivului de blocare se face în momentul în care s-a început
completarea procesului-verbal de constatare prevăzut în ANEXA nr.3A a prezentei hotărâri.
Art.6.
În momentul blocării autovehiculului sau remorcii se vor efectua minim două
fotografii relevante pentru probarea eventualelor contestaţii privind locul în care se afla
oprit/staţionat mijlocul de transport blocat.
Art.7. Pentru întreaga perioadă a blocării autovehiculelor sau remorcilor se percepe de la
conducătorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, o taxă în valoare de 100 lei
(RON) denumită taxă de blocare-deblocare.
Conducătorii autovehiculelor (sau proprietarii acestora) şi a remorcilor imobilizate prin
aplicarea dispozitivului de blocare au la dispoziţie un termen de 24 de ore pentru achitarea taxei
de blocare-deblocare în valoare de 100 lei RON şi contactarea agenţilor constatatori în vederea
efectuării operaţiunilor de deblocare.
Sumele încasate cu acest titlu se constituie venit la bugetul local şi se folosesc cu
destinaţia specială de a acoperi cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de
întreţinere şi funcţionare a acestor servicii precum şi pentru îmbunătaţirea condiţiilor de
circulaţie din municipiu.
Art.8. Deblocarea autovehiculelor sau remorcilor imobilizate se dispune şi se efectuează de
agenţii constatatori care au dispus efectuarea operatiunilor de blocare, numai pe baza chitanţei

reprezentând contravaloarea taxei de blocare-deblocare, taxă achitată la unul din ghişeele
Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.
Art.9.Conducătorii autovehiculelor (sau proprietarii acestora) şi a remorcilor imobilizate care
distrug dispozitivul de blocare a rotilor, plătesc în afara taxei de blocare-deblocare prevăzută la
Art.7 din prezentul Regulament şi o taxă suplimentară reprezentând de 3 ori valoarea
dispozitivului la preţul de achiziţie.
Art.10. Personalul împuternicit al Primăriei Municipiului Bacău, împreună cu personalul
împuternicit al Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău – Compartimentul Disciplină Rutieră, vor
efectua şi operaţiunile de ridicare şi transport în cazul vehiculelor fără stăpân sau abandonate, pe
drumurile publice ori pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău, în conformitate cu
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 administrativteritoriale, modificată şi completată prin Legea nr. 309/2006, precum şi a Hotărârii Guvernului
nr. 156/06.02.2003, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002.
Art.11. În situaţia efectuării operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare, pază şi restituire
a vehiculelor fără stăpân sau abandonate, în funcţie de perioada de depozitare calculată din
momentul predării efective a acestora, se vor percepe taxe de către autoritatea administraţiei
publice locale, conform tarifelor prevăzute în Anexa nr. 6.
Momentul predării se stabileşte pe baza registrului de intrări – ieşiri existent la sediul locului
de depozitare.
Plata taxelor aferente operaţiunilor de ridicare, transport, depozitare şi pază a
vehiculelor fara stapan sau a celor abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al statului
ori al unitatilor administrativ-teritoriale, se achita la unul din ghişeele Direcţiei Impozite şi Taxe
Locale din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, de proprietarul sau de detinatorul legal al
vehiculului .
În lipsa acestuia, aceste cheltuieli se vor se recupera din sumele obtinute in urma
valorificarii vehiculului si a bunurilor gasite in interiorul acestuia.
Art.12. Direcţia de Drumuri Publice din cadrul Primariei Municipiului Bacău în colaborare
cu Serviciul de specialitate din cadrul Politiei Rutiere Bacău, va lua măsuri de optimizare a
semnalizării rutiere în municipiu în ce priveşte locurile în care este interzisă oprirea, stationarea
sau parcarea autovehiculelor şi remorcilor, precum şi a locurilor de amplasare a semnelor
adiţionale de blocari -ridicari.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR.2
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006

LISTA
Cuprinzând personalul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău-Siguranţa Rutieră
împuternicit de Consiliul Local al Municipiului Bacău să constate faptele prevăzute la
hotărârea nr........../...............2006 a
Consiliul Local al Municipiului Bacău.
Compartimentul Disciplină Rutieră :
1. Ichim Marin
2. Iftodi Ştefan
3. Ilieş Aurel
4. Irimia Costică
5. Istrate Adrian
6. Jitea Viorel
7. Marian Corneliu
8. Micu Mihai Adrian
9. Novacovschi Constantin
10.Pop Ionuţ Bogdan
11.Tudureanu Constantin

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

ANEXA NR.3A
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL CONSTATATOR
Seria……… Nr……........
Încheiat azi............ora…….., locul.......................................................din Municipiul Bacău.
Subsemnatul..................................................................................., poliţist local la Compartimentul
Disciplină Rutieră din cadrul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, am constatat că autovehiculul/remorca
cu număr de înmatriculare.................................se află staţionat(ă) neregulamentar în zona de acţiune a
indicatorului blocări/ridicări autovehicule parcate neregulamentar, amplasat pe
strada.......................................................din municipiul Bacău.
Faţă de cele constatate, având în vedere prevederile H.G. nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul,
depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice; a
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bacău nr.......din................2006 privind privind blocarea
autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ori pe domeniul public sau
privat al Municipiului Bacău ; ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special amenajate şi modalitatea de
restituire a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniul public sau privat al
Municipiului Bacău, şi în temeiul art.30 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Primăriei
municipiului Bacău nr.217/2005 dispun:
blocarea autovehiculului/remorcii cu număr de înmatriculare............................
Drept care a fost întocmit prezentul proces-verbal, care va fi înmânat câte un exemplar părţilor interesate.

POLIŢIST LOCAL
.......................................
PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ
SĂ EFECTUEZE BLOCAREA/DEBLOCAREA
NUME.................................................
PRENUME..........................................
SEMNĂTURA....................................
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR.3B
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006

ROMANIA
ORGAN CONSTATATOR
..................
PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
Seria ....... nr. ......
Incheiat astazi ......................... in localitatea ................., judetul ……………….................
Agent constatator……............…….....................(grad, nume, prenume)……………….
din……………(unitatea)...
Constat ca vehiculul cu nr. de inmatriculare .........................., marca si tipul
........................................., categoria ............................., seria motorului ……………...........,
seria sasiului sau caroseriei ................, culoarea .........., starea fizica ............................, in
legatura cu care am fost sesizati ca ar putea fi fara stapan sau abandonat, a fost identificat in
ziua
de
...................,
ora
.....,
in
localitatea
...........................,
str.
............................................. nr. ......., sectorul ..., judetul .............., urmand a fi instiintate
autoritatile abilitate pentru efectuarea verificarilor legale privind situatia juridica a acestuia.
Alte mentiuni (inventarul bunurilor aflate in vehicul):
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
Fapt atestat de martorul ......................................................, domiciliat in ........................,
str. ................................... nr. .., bl. ..., judetul ........, act de identitate ….. seria ... nr. .....,
emis de ......., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.
Fapt atestat de martorul ......................................................., domiciliat in .......................,
str. ................................... nr. .., bl. ..., judetul ........, act de identitate ... seria ... nr. .....,
emis de ......., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.
Pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in baza art. 5 alin. (1), (2) si (3) din
Normele 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, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
156/2003.
Agent constatator,
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

Martori:
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXA NR. 3C
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006

SOMATIE,
Seria ....... nr. .....................
către proprietarul sau deţinătorul legal al autovehiculului cu nr. de înmatriculare
.........................., marca si tipul ........................................., categoria .............................,
seria motorului ……………......, seria sasiului sau caroseriei ................, culoarea ...............
Potrivit prevederilor 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, modificată şi completată prin Legea nr. 309/2006,
precum şi în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr………./2006, vă
somăm ca în termen de 10 zile să ridicaţi autovehiculul de pe terenul domeniului public/
privat al municipiului Bacău.
În cazul în care nu vă conformaţi, potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 421/2002,
vom proceda la ridicarea acestuia de pe pe domeniul public/privat al municipiului Bacău,
urmând ca dvs. să suportaţi toate cheltuielile referitoare la inventarierea, expertizarea,
ridicarea, transportarea şi depozitarea autovehiculului, potrivit art. 5 din Lg. 309/2006.
Agent constatator,
…………………………
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

Data :
………………….
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
ANEXA NR.4
JUDEŢUL BACĂU
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

LISTA
Cuprinzând personalul Direcţiei de Drumuri Publice împuternicit de Consiliul
Local al Municipiului Bacău să efectueze operaţiunile de blocare- deblocare
prevăzute la hotărârea nr........../...............2006 a Consiliul Local al Municipiului
Bacău.

Compartimentul Secţie Parc Auto şi Siguranţa Circulaţiei
1.Dragomir Daniel
2.Popescu Vasile
3.Bugaciu Vasile

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
ANEXA NR.5
JUDEŢUL BACĂU
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
FAŢĂ
ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACĂU

SERIA : A

nr…………………

NR…………………..DIN……………
PROCES VERBAL
în municipiul Bacău.

Încheiat astăzi
(zi, lună, an)

(ora)

, împuternicit al Consiliului Local Bacău din cadrul
Subsemnatul
Direcţiei de Drumuri Publice a Primăriei Municipiului Bacău, în baza procesului –verbal constatator
seria
.
nr.
din
întocmit de poliţistul local
din cadrul Poliţiei Primăriei Municipiului Bacău, prin care s-a dispus blocarea autovehiculului/remorcii
cu nr. de înmatriculare
,marca
, oprit neregulamentar pe
strada
(în zona de acţiune a indicatorului rutier de interdicţie a opririi
prevăzut cu adiţionalul de blocări-ridicări ) am procedat la aplicarea dispozitivului de blocare la roata
stânga/dreapta faţă. În momentul aplicării dispozitivului de blocare, conducătorul autovehicului/remorcii
nu se află la faţa locului şi în conformitate cu HCL nr...... din ..............2006 s-a procedat la blocarea
autovehiculului/remorcii. Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal în trei exemplare, din care o
copie s-a afişat pe autovehicul/remorcă pentru luare la cunoştinţă de către conducătorul auto, iar câte un
exemplar pentru Poliţia Primăriei Municipiului Bacău şi Primăria Municipiului Bacău.

Reprezentant Primăria Bacău
……………………………….

Poliţist local
…..………………….......

VERSO
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr...... din .............2006
autovehiculul/remorca dumneavoastră a fost blocat/blocată pentru nerespectarea indicatorului de oprire
prevăzut cu adiţionalul de blocări prin care s-a instituit interdicţia de oprire şi staţionare în aceasţă zonă.
Deblocarea autovehiculului/remorcii se va face numai după ce veţi prezenta poliţistului local şi
reprezentantului Primăriei Municipiului Bacău chitanţa reprezentând plata taxei de blocare/deblocare,în
cuantum de 100 lei RON, achitată la oricare din ghişeele Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale a
Primăriei Municipiului Bacău. Persoanele care distrug dispozitivul de blocare, vor plăti în afara taxei de
deblocare şi o taxă suplimentară reprezentând de 3( trei ) ori valoarea acestuia. Pentru informaţii
suplimentare privind deblocarea vă rugăm, să apelaţi numărul de telefon 986 sau să vă prezentaţi la
Primăria Municipiului Bacău la ofiţerul de serviciu .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA
ANEXA NR.6
JUDEŢUL BACĂU
la Hotărârea nr. 233 DIN 31.08.2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PREŢURI ŞI TARIFE
Tarifele pentru activităţile de ridicare, transport, depozitare şi pază a vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al
statului ori al unităţilor administrativ teritoriale :

a)- Taxă de ridicare vehicul = 50 RON
b)- Taxă de transport vehicul = 50 RON
c)- Taxă de depozitare vehicul = 50 RON
d)- Taxă de pază vehicul / zi = 2 RON

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
LUPU GABRIEL- STĂNICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

