
            ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

MUNICIPIUL BUZAU 
                                               - CONSILIUL LOCAL - 

 

 

H O T A R A R E 

 

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau  

terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Buzău 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 199/CLM/2016 , prin care se propune aprobarea Regulamentului privind 
privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal 
drumurile publice sau terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 
Municipiului Buzău; 
   - raportul Serviciului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
 - prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor ; 
 -prevederile Hotărârii Guvernului nr.147/1992 privind blocarea,ridicarea, 
transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor 
staţionate neregulamentar pe drumurile publice ; 
 - prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 -prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, actualizată; 
   In temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) , art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin.(1) lit. 

a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare,   

H O T A R A S T E: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind privind activitatea de blocare a 

vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri 

aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Buzău, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Tehnice , 

Direcţiei Cadastru, Administrare Patrimoniu, Fond Locativ, Transporturi 

Locale,  Direcţiei Poliţiei Locale  şi Serviciului Juridic şi Contencios 

Administrativ va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

 

 

 

                                                                            CONTRASEMNEAZA: 

 

                                                                         INSPECTOR CU ATRIBUTII   
                                                                                    DELEGATE DE 
                                                                                        SECRETAR 
                                                                                       George Sava 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău,           2016 
Nr.   
 
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de ………………….., cu respectarea prevederilor art.45, 
alin.(1), lit.a) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 
,republicată şi actualizată, cu un număr de …… voturi pentru, …….abţineri, şi 
…..voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi ….. 
consilieri prezenţi la şedinţă. 



                                                    ANEXA la Hotărârea nr.        din ……… 2016  
                                                            a Consiliului Local al municipiului Buzău 
 
 
 

REGULAMENT 
 

la proiectul de hotărâre privind activitatea de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau 

 terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Buzău 
 
 
 

Capitolul I. Dispoziţii generale 
 

Art.1.- Prezentul regulament privind activitatea de blocare şi eliberare a 
vehiculelor/autovehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public sau 
privat al municipiului Buzău se realizează în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare şi 
republicată în baza Legii nr. 49/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale  
Hotărârii Guvernului nr. 147 din 26 martie 1992  privind blocarea, ridicarea, 
transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor 
staţionate neregulamentar pe drumurile publice. 

Art.2.- Activitatea de blocare  a vehiculelor/autovehiculelor oprite, 
staţionate sau parcate pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău în 
alte locuri decât cele permise de lege sau amenajate de către Primăria 
municipiului Buzău urmăreşte fluidizarea traficului rutier, descongestionarea 
drumurilor publice, eliminarea activităţilor de expunere spre vânzare a 
autovehiculelor în alte locaţii decât cele special amenajate, prevenirea unor 
activităţi contrare legii, asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă 
rutieră, optimizarea transportului în comun, protejarea pietonilor, respectarea 
regulilor de circulaţie impuse prin actele normative ce privesc circulaţia pe 
drumurile publice şi alte norme impuse prin hotărâri ale administraţiei publice 
locale şi are drept scop respectarea dreptului la libera circulaţie a 
persoanelor. 

Art.3.- Blocarea vehiculelor/autovehiculelor se va efectua de către o 
societate specializată, prin intermediul acesteia realizându-se şi activitatea de  
eliberare a vehiculelor/autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate 
neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Buzău.  
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Art.4.-Termenii şi sintagmele utilizate în cuprinsul prezentului 
regulament au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată şi actualizată, privind circulaţia pe drumurile publice, 
după cum urmează: 
 a) oprirea – imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, pe o 
durată de cel mult 5 min. (art. 63, alin. 1 );   
 b) staţionarea – imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumul public, 
pe o durată de mai mult de 5 min. (art. 63, alin. 1);    
 c) trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, 
separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de 
nivel, destinat circulaţiei pietonilor (art. 6, pct. 33 ).   
 d) se consideră parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special 
amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător (art. 63, alin. 4 ).   
  
 

CAPITOLUL II  
   Condiţii pentru blocarea autovehiculelor oprite, staţionate sau  

parcate neregulamentar pe domeniul public sau  privat al municipiului Buzău   
 

Art.5. (1) Operaţiunea de blocare asupra vehiculelor/autovehiculelor de 
orice marcă care sunt oprite, staţionate sau parcate pe domeniul public sau 
privat al municipiului Buzău, în alte locuri decât cele permise de lege, 
amenajate sau autorizate de către Primăria municipiului Buzău, se aplică 
pentru: 
-oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor destinate 
transportului de persoane sau marfă, cu masa totală maximă autorizată de 
peste 3,5 tone, pe domeniul public al municipiului Buzău; 
- oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor cu destinaţia de taximetrie în 
afara perimetrului staţiilor de taxi special înfiinţate de autoritatea public locală; 
- oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe trotuar, dacă 
prin aceasta se limitează accesul pietonal pe o lăţime mai mică de 1 metru; 
-ocuparea abuzivă, neregulamentară a locurilor de parcare concesionate de 
S.C. URBIS SERV S.R.L., cât şi obstrucţionarea locurilor din parcările 
publice; 
-oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor dacă prin aceasta 
se limitează utilizarea sau se blochează accesul la alei, parcuri, terenuri de 
sport, locuri de joacă, parcări; 
- oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor dacă prin aceasta 
se blochează accesul la instituţiile publice sau în dreptul căilor de acces care 
deserves proprietăţile alăturate drumurilor publice; 
- oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor pe spaţii verzi sau 
zone destinate amenajării spaţiilor verzi; 
-ocuparea abuzivă a zonelor în care accesul a fost limitat cu borne, stâlpi, 
bariere; 
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-expunerea vehiculelor, autovehiculelor cu însemne ori înscrisuri privind 
intenţia de vânzare/închiriere pe domeniul public şi privat al municipiului 
Buzău (trotuar, scuaruri, parcări, spaţii verzi, peluze laterale, parcuri, grădini 
publice, locuri de joacă, pieţe şi oboare altele decât cele special amenajate şi 
autorizate în scopul expunerii spre vânzare/închiriere; 
- oprirea, staţionarea, parcarea vehiculelor/autovehiculelor în alte zone pentru 
care s-au stabilit interdicţii prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 (2) Fac excepţie de la prevederile aliniatului (1) autovehiculele şi 
autospecialelor aparţinând serviciilor de Ambulanţă, Pompieri, 
SMURD,Poliţie, Jandarmi, şi cele aparţinând deţinătorilor de utilităţi publice – 
pentru intervenţii. 
 

CAPITOLUL III 
  Descrierea activităţilor, reguli generale privind blocarea 

  vehiculelor/ autovehiculelor oprite, staţionate sau parcate neregulamentar     
 
Art.6. Operaţiunea de blocare constă în fixarea unui dispozitiv mecanic 

de imobilizare la una sau mai multe roţi ale autovehiculelor sau remorcilor 
oprite, staţionate sau parcate neregulamentar. Fixarea dispozitivului de 
blocare se face în momentul în care s-a început completarea notei de 
constatare sau a procesului-verbal de imobilizare/blocare a vehiculului oprit, 
staţionat sau parcat neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Buzău.  

Art.7.Constatarea opririi, staţionării sau parcării neregulamentare a 
vehiculelor/autovehiculelor pe terenurile aparţinând domeniului public sau 
privat al municipiului Buzău se realizează de către agenţii constatatori din 
cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău, împuterniciţi de primar, precum şi de 
către agenţii aparţinând organelor de poliţie. 

Art.8.Constatarea ocupării ilegale a domeniului public sau privat al 
municipiului Buzău se face prin întocmirea Notei de Constatare conform 
Anexei nr. 1 la prezentul regulament şi odată cu dispunerea blocării 
vehiculului/autovehiculului. 

Art.9.După dispunerea de către agentul constatator a măsurii de 
blocare a vehiculului/autovehiculului, se vor face fotografii în care să fie 
evidenţiate următoarele aspecte: 
-poziţia vehiculului/autovehiculului în funcţie de vecinătăţi; 
-detalii privind eventualele avarii pe care le prezenta vehiculul/autovehiculul 
înainte de dispunerea măsurii de blocare; 
-vedere de ansamblu a zonei în care să fie vizibil numărul de înmatriculare al 
vehiculului/autovehiculului, precum şi orice alte fotografii relevante, semne, 
marcaje şi indicatoare rutiere; 
-aparatul foto digital va vizualiza pe fiecare imagine data şi ora la care s-au 
făcut capturile foto. 
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Art.10.Programul de desfăşurare a activităţilor de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor se desfăşoară în zilele de luni-sâmbătă, în 
intervalul orar 8:22, iar duminica, intervenţii în cazuri speciale. Programul de 
blocare poate fi modificat în funcţie de condiţiile meteorologice, anotimp, 
situaţii de urgenţă. 

Art.11.Activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor oprite, 
staţionate sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al 
municipiului Buzău presupune următoarele: 

a) societatea specializată trebuie să asigure un spaţiu special amenajat, 
prevăzut cu pază permanentă, pentru depozitarea vehiculelor/autovehiculelor 
ridicate conform art. 11 litera m)  şi să deţină un număr suficient de 
dispozitive pentru blocarea autovehiculelor ( autoturisme, autocamioane, 
tractoare, remorci,etc.) . 

 Dispozitivele de blocare a roţilor vor trebui să îndeplinească 
următoarele condiţii: 
- prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate; 
- să asigure imposibilitatea desfacerii acestora; 
- să aibă inscripţionate numele şi adresa firmei prestatoare; 
- să asigure integritatea autovehiculelor la încercarea de pornire de pe loc; 
- să asigure posibilitatea blocării roţilor la toate tipurile de autovehicule. 

b) societatea specializată va asigura activitatea de blocare a 
vehiculelor, luând măsuri pentru evitarea deteriorării acestora, revenindu-i 
întreaga responsabilitate pentru orice fel de reclamaţii ulterioare. 

c) societatea specializată va efectua activitatea de blocare fără discri-
minare, la toate vehiculele care staţionează neregulamentar, cu excepţia 
vehiculelor aflate în misiuni aparţinând poliţiei, jandarmeriei, armatei, unităţilor 
speciale ale S.R.I., S.P.P. şi S.I.E., instanţelor judecătoreşti, parchetelor, 
pompierilor şi serviciului de ambulanţă, precum şi cele care desfasoară 
activităţi pentru servicii publice în caz de intervenţie. 

Nerespectarea acestei prevederi poate constitui motiv pentru rezilierea 
contractului. 

d) societatea specializată se obligă să-şi înlocuiască pe cheltuială 
proprie, în cazul deteriorării, dispozitivele de blocare, astfel încât să asigure 
în permanenţă minimul de 30 dispozitive. 

e) în urma acţiunii de blocare agentul constatator va întocmi în 3 
exemplare documentele numite " Notă de constatare "  sau " Proces - verbal 
de blocare ",  din care un exemplar se va înmâna contravenientului sau va fi 
fixat sub ştergătorul de parbriz al vehiculului sau un alt loc vizibil, un exemplar 
rămâne la societatea specializată  şi unul rămâne la agentul constatator. 

f) blocarea se va dispune, prin nota de constatare de către agenţii 
constatatori  din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău, împuterniciţi de primar, 
precum şi de către agenţii aparţinând organelor de poliţie,  agenţi care vor 
asista la operaţiunile de blocare.  

g) nota de constatare se va întocmi conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 1 la prezentul regulament. 
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h) procesul - verbal de blocare se va întocmi conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. 

i) pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii vehiculelor, nota de 
constatare sau procesul - verbal de blocare vor fi însoţite de material foto sau 
filmat al vehiculului, înainte şi după aplicarea măsurilor; de asemenea, 
societatea specializată se poate adresa organelor de poliţie sau altor forţe de 
ordine publică în caz de conflict sau atitudine violentă din partea deţinătorilor 
vehiculelor sau a altor persoane; 

j) încasarea contravalorii prestaţiilor de blocare şi eliberare a 
vehiculului/autovehiculului va fi făcută de către personalul anume desemnat 
de către societatea specializată. Plata contravalorii prestaţiei se poate face în 
numerar la caseria societăţii, ordin de plată în contul special deschis de 
societate sau direct la reprezentantul acesteia, în urma prezentării obligatorii 
a cărţii de identitate a vehiculului şi/sau a certificatului de înmatriculare, 
respectiv a documentului de identitate şi a permisului de conducere al 
utilizatorului la data şi ora sãvârşirii contravenţiei;  

k) deblocarea sau eliberarea vehiculului se va face în maxim 60 de 
minute de către reprezentantul societăţii specializate, după ce proprie-
tarul/utilizatorul vehiculului face dovada achitării contravalorii prestaţiei. 
Concomitent cu deblocarea/eliberarea vehiculului se completează şi 
procesul-verbal de deblocare/eliberare, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul 
regulament; 

l) în cazul nedeblocării sau neeliberării vehiculului în termenul stabilit 
(după achitarea prestaţiei), proprietarul/utilizatorul se poate adresa Primăriei 
Municipiului Buzău, aceasta având obligaţia de a aplica societăţii specializate 
sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 14 din prezentul regulament,  
luând măsuri operative de deblocare/ eliberare. 

m) în situaţia în care, în termen până la 3 ore de la blocarea unui 
vehicul/autovehicul, nu se face dovada plăţii tarifului de deblocare, societatea 
specializată poate proceda la ridicarea, transportul şi depozitarea acestuia în 
locul special amenajat; 

n) în cazul în care proprietarul/ utilizatorul vehiculului blocat nu se 
prezintă să solicite deblocarea acestuia în timp util, se va aplica pe lângă 
valoarea amenzii contravenţionale şi a cheltuielilor prilejuite de blocare/ 
deblocare şi plata taxei pentru fiecare 12 ore de întârziere, de la data blocării 
până la data achitării prestaţiei; 

o) în cazul nerevendicării vehiculelor ridicate şi depozitate, se vor lua 
măsurile legale privind valorificarea lor, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân 
sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului 
ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

p) societatea specializată  răspunde de toate prejudiciile produse din 
vina sa, asupra autovehiculului sau remorcii asupra cărora s-a acţionat prin 
blocare sau ridicare. 
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r) societatea specializată are obligaţia de a dispune de autoutilitare 
special amenajate pentru ridicarea vehiculelor/autovehiculelor şi de a avea în 
dotare şi funcţiune mijloace de comunicaţie (staţii de emisie-recepţie, 
telefoane celulare, etc), prin care să poată fi anunţate operativ echipajele din 
teren, precum şi calculatoare pe care să fie instalată o aplicaţie de gestiune a 
întregii activităţi şi o evidenţă arhivată. Imediat după blocarea unui vehicul 
reprezentatul societaţii specializate va anunţa la dispeceratul propriu precum 
şi la dispeceratul Direcţiei Poliţiei Locale Buzău datele despre locul şi 
vehiculul blocat (stradă, oră, număr de înmatriculare, marcă, culoare, etc.), 
date care vor fi consemnate în procesul-verbal al dispeceratului;  

s) în cazul în care proprietarul/utilizatorul sau oricare altă persoană 
încearcă să degradeze, să distrugă sau să sustragă dispozitivul de blocare 
aplicat, societatea specializată va anunţa organul de poliţie pentru 
recuperarea lui, precum şi acţionarea pe căile prevăzute de lege pentru 
recuperarea eventualului prejudiciu; 

ş) conducătorii sau proprietarii autovehiculelor imobilizate care distrug 
dispozitivul de blocare a roţilor vor achita şi contravaloarea dispozitivului la 
preţul de achiziţie; 

t) societatea specializată  este obligată să îndeplinească toate 
dispoziţiile legale date de agenţii constatatori în legătură cu desfaşurarea 
activităţilor de blocare/ridicare; 

ţ) societatea specializată are obligaţia să sesizeze Primăria munici-
piului Buzău cu privire la toate degradările sau distrugerile aduse domeniului 
public prin parcări neregulamentare, abandonări de autovehicule, caroserii şi 
remorci pe domeniul public sau privat al municipiului, sau despre orice alte 
degradări sau distrugeri ale mobilierului urban constatate în timpul 
desfaşurării activităţii. 
        Art.12. În cazul existenţei unor autovehicule al căror gabarit sau 
caracteristici constructive nu permit acţionarea asupra lor prin blocare/ 
ridicare, societatea specializată are obligaţia de a anunţa de îndată organele 
de poliţie pentru eliberarea cât mai urgentă a carosabilului şi/sau trotuarului. 
 
 

CAPITOLUL IV 
Tarife pentru deblocarea roţilor, ridicarea, transportul, 

 depozitarea, paza şi eliberarea autovehiculelor 
 
 

Art.13.- Tarifele pentru deblocarea roţilor, ridicarea, transportul,   
depozitarea, paza şi eliberarea autovehiculelor sunt prevăzute în anexa nr. 4 
la prezentul regulament, tarife actualizate anual prin hotărâre a consiliului 
local. 
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      CAPITOLUL V 
                                              Contravenţii 
 
Art.14. Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de societatea 

specializată: 
a) nedeblocarea vehiculelor/autovehiculelor în termenul de 60 minute 

de la momentul aducerii la cunoştinţa reprezentantului societăţii specializate 
a dovezii privind plata tarifului de deblocare, se sancţionează cu amendă de 
200 - 300 RON;  

b) deblocarea/eliberarea unui vehicul/autovehicul fără respectarea 
prevederilor prezentului regulament se sancţionează cu amendă de 500 - 800 
RON;   

c) blocarea/ridicarea unui vehicul/autovehicul fără dispoziţia agentului 
constatator se sancţionează cu amendă de 800 - 1000 RON.   

Art.15.- Contravenţiilor prevăzute la art. 14 le sunt aplicabile prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Art.16.Constituie contravenţie şi se sancţionează de către agenţii 
Direcţiei Poliţiei Locale Buzău, cu amendă, dacă nu sunt săvârşite în 
asemenea condiţii încât să nu fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni : 
a)obstrucţionarea personalului societăţii specializate în desfăşurarea 
activităţii de blocare se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei; 
b)deteriorarea dispozitivului de blocare se va sancţiona cu amendă 
contravenţională de la 500 lei la 1000 lei. 
 Art.17. În cazul în care posesorul vehiculului/autovehiculului supus 
măsurii de blocare consideră că a fost neîndreptăţit, acesta are dreptul de a 
contesta măsura respectivă în termen de 15 zile de la întocmirea Notei de 
constatare. Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la data 
înregistrării lor. Contestaţiile vor fi depuse la Registratura Primăriei 
municipiului Buzău. 
 În vederea soluţionării contestaţiilor se va constitui o Comisie de analiză 
şi soluţionare a acestora, numită prin Dispoziţie a Primarului municipiului 
Buzău. Comisia va decide pe baza documentelor prezentate de contestator,  
de agentul constatator şi de către societatea specializată. În cazul în care se 
consideră că vehiculul/autovehiculul a fost blocat ilegal sau în condiţiile în 
care parcarea ilegală este justificată prin motive de forţă majoră, Comisia de 
analiză şi soluţionare a contestaţiilor poate decide returnarea sumei încasate 
( în cazul în care posesorul a plătit tariful aferent deblocării). 

Art.18.- În situaţii deosebite (catastrofe, stări de urgenţă, etc.) sau în 
urma unor solicitări primite din partea Comitetului local pentru situaţii de 
urgenţă,  pompieri, ambulanţã, primarul municipiului Buzău sau comandantul 
Poliţiei municipiului Buzău pot dispune deblocarea urgentă a 
vehiculelor/autovehiculelor. In aceste situaţii, recuperarea tarifelor de 
imobilizare/blocare/deblocare se va efectua conform prevederilor legale. 
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CAPITOLUL VI 
 

 Dispoziţii finale 
 
 
 Art.19.- Modelul notei de constatare, procesului - verbal de                
blocare/ridicare, procesului - verbal de deblocare/eliberare, precum şi taxele 
deblocare a reţilor, ridicarea, transportul, depozitarea, paza şi eliberarea 
autovehiculelor sunt prevăzute în anexele nr. 1 – 4, care fac parte din 
prezentul regulament.  
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                                                                                 ANEXA NR. 1 
 

la Regulamentul privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor 
care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului Buzău 
 

 
          ROMÂNIA 
    ORGAN CONSTATATOR 
    .......................................... 

 
 
 

NOTA DE CONSTATARE  
– MODEL - 

 
Nr. _____ din ___________2016 

 
 

  
Stimate conducator auto, 
Vă informăm că la data de______________ orele________ 

autovehiculul cu numărul de înmatriculare_____________ este 
oprit/staţionat/parcat neregulamentar în municipiul Buzău, pe 
strada______________, motiv pentru care s-a procedat la blocarea acestuia 
în conformitate cu prevederile Hotarârii nr. ____/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău.  

Pentru achitarea tarifelor măsurilor complementare vă invităm să luaţi 
legătura cu________________________ sau la sediul S.C. 
_______________________. 

Pentru achitarea amenzii contravenţionale vă invitam să vă prezentaţi la 
Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Buzău din strada Unirii nr. 163, 
între orele 8,30-16,30 (luni, marţi, miercuri şi joi) şi 8.30-14.30 (vineri). 

În caz contrar, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va fi 
încheiat în lipsă. 

Precizăm că aveţi posibilitatea să achitaţi______RON, reprezentând 
jumătate din minimul amenzii, în termen de 48 de ore de la data şi ora mai 
sus menţionate. 
 
 
           AGENT CONSTATATOR 
( nume, prenume în clar, semnătura) 
 
_______________________________________ 
 
 
 



                                                                                     ANEXA NR. 2 
  

la Regulamentul privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor 
care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului Buzău 
 

 
          ROMÂNIA 
    ORGAN CONSTATATOR 
    .......................................... 

 
 
 
 

PROCES - VERBAL DE BLOCARE/RIDICARE A 
VEHICULULUI/ REMORCII 

- MODEL - 
 

Seria _____ nr.________ 
încheiat azi,__________, orele________, în ________________ 

 
 

Subsemnatul_____________________________reprezentant al ____ 
_________________________________, identificat cu legitimaţia nr. 
________, în temeiul prevederilor HCL nr._____/2016, am procedat la 
blocarea/ ridicarea vehiculului marca __________________ cu nr. de 
înmatriculare _________________ de culoare ________________, aflat în 
municipiul Buzău, str. ____________________ (se arată concret locul în care 
se află acesta: carosabil, trotuar, spaţiu verde, zonă pietonală, etc.)_______ 
___________________________________________________. 

Cheltuielile ocazionate de blocare/ridicare în cuantum de ________, 
urmează a fi achitate la________________telefon __________ sau la sediul 
__________________ de pe strada ____________________ nr.____. 

Starea autovehiculului (dacă prezintă zgârieturi, avarii etc. - se descrie 
de către persoana care dispune blocarea/ ridicarea). 

Vehiculul urmează a fi deblocat/eliberat după achitarea taxelor aferente 
stabilite în anexa 4 la HCL nr.______/2016. 
 
AGENT CONSTATATOR : 
 
Numele şi prenumele:_________________ 
Semnătura:___________________________ 
 
Reprezentant   
 
Numele şi prenume:___________________ 
Semnătura:___________________________ 



                                                                                 ANEXA NR. 3 
 

la Regulamentul privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor 
care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului Buzău 
 

 
 
SOCIETATEA COMERCIALA ........................................................ 

  
 

PROCES VERBAL DE  
DEBLOCARE/ ELIBERARE A VEHICULULUI 

- MODEL - 
 

încheiat la data de ________/ ________ 
 
 

S-a procedat la deblocarea/eliberarea către d-nul/d-na__________ 
_______________, cu domiciliul în____________, strada___________, 
posesor al BI/CI seria______,nr.______CNP _______________, în calitate 
de  (proprietar, utilizator) al autovehiculului/remorcii cu CIV seria 
_____________, marca_________.  

Declar pe propria răspundere că utilizatorul autovehiculului/ remorcii 
susmenţionate la data şi ora blocării/ ridicării acestuia era 
dnul/dna_____________________________________________________, 
domiciliat(ă)___________________ ______________________________ 
posesor al BI/CI, seria_____,nr._______, CNP_____________, posesor al 
permisului de conducere nr.__________, categoria ________. 

Menţionăm că taxele aferente conform anexei nr. 4 la Regulamentul 
HCL nr. _____/2016, respectiv cheltuielile legate de deblocare/ eliberare, au 
fost achitate conform chitanţei nr. ___________. 
 
AM PREDAT: 
Numele şi prenumele:____________________ 
Semnătura:______________________________ 
 
AM PRIMIT: 
Numele şi prenumele:____________________ 
Semnătura:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      ANEXA NR. 4 
 

la Regulamentul privind activitatea de blocare a vehiculelor/autovehiculelor 
care ocupă ilegal drumurile publice sau terenuri aparţinând domeniului public 

sau privat al Municipiului Buzău 
 

 
 

T A R I F E  
PENTRU DEBLOCAREA ROTILOR, RIDICAREA,  

TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA, PAZA SI  
ELIBERAREA  VEHICULELOR 

 
 

1.- Pentru operaţiunea de blocare-deblocare a vehiculelor se percep de 
la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, 
următoarele taxe: 

a) 200 lei (inclusiv TVA), pentru autovehiculele cu masa totală maximă 
autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone; 

b) 300 lei (inclusiv TVA), pentru autovehiculele cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone; 

c) 50 lei (inclusiv TVA), pentru fiecare 12 ore de întârziere. 
2.- Din sumele încasate prin activitatea de blocare-deblocare 75% revin 

agentului economic autorizat pentru efectuarea activităţii (societatea 
specializată)_______________ iar diferenţa se constituie venit la bugetul 
local. 

3.- Pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare, pază şi eliberare 
a autovehiculelor se percep de la proprietării  sau utilizatorii acestora, 
persoane fizice sau juridice, următoarele taxe: 

a) 300 lei, (inclusiv TVA), pentru ridicarea şi transportul vehicu-
lului/autovehiculului; 

b) 150 lei/zi (inclusiv TVA), pentru activitatea de depozitare şi custodie 
sub pază; 

c) 250 lei  (inclusiv TVA), în cazul în care contravenientul doreşte 
achitarea taxei pe loc. 

4. În cazul în care, alături de sancţiunea principală a amenzii 
contravenţionale se aplică mai multe măsuri complementare (blocare, 
ridicare, transport, depozitare, etc.), tarifele se vor percepe distinct, pentru 
fiecare măsură în parte. 
 
 

 
 
 
 
 



         ROMANIA 
   JUDETUL  BUZAU 
MUNICIPIUL BUZAU 
        - PRIMAR - 
 Nr.199/CLM/2016 
 
 

                               
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind activitatea de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau 

 terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Buzău 
 
 

 În ultima perioadă de timp s-a constatat creşterea numărului 
conducătorilor auto indisciplinaţi, care opresc, staţionează sau îşi expun la 
vânzare autovehiculele  pe domeniul public al municipiului Buzău în alte 
locuri decât cele special amenajate, pe spaţiile verzi sau pe locurile destinate 
persoanelor cu handicap. 
 În momentul de faţă asupra acestor conducători auto 
indisciplinaţi se pot aplica măsurile contravenţionale prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată şi actualizată, privind 
circulaţia pe drumurile publice.  

 Având în vedere cele de mai sus precum şi necesitatea fluidizării 
traficului rutier, descongestionarea drumurilor publice, eliminarea activităţilor 
de expunere spre vânzare a autovehiculelor în alte locaţii decât cele special 
amenajate, prevenirea unor activităţi contrare legii, optimizarea transportului 
în comun, protejarea pietonilor, respectarea regulilor de circulaţie impuse prin 
actele normative ce privesc circulaţia pe drumurile publice şi alte norme 
impuse prin hotărâri ale administraţiei publice locale şi are drept scop 
respectarea dreptului la libera circulaţie a persoanelor, propunem în 
completarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12 
decembrie 2002, republicată şi actualizată, privind circulaţia pe drumurile 
publice, şi aplicarea măsurii complementare de blocare a 
vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal terenurile ce aparţin domeniului 
public al municipiului Buzău, aşa cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului 
nr. 147 din 26 martie 1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, 
depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate 
neregulamentar pe drumurile publice.   
          Anexez  proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în 
forma şi conţinutul prezentat. 

 
 

  
P R I M A R, 

 
            Constantin Toma 



 
 
                       AVIZAM FAVORABIL PROIECTUL DE HOTARARE : 

 
         Comisia pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare, 

    
 PRESEDINTE, 

Lazăr Iulian-Sorin 
 
 

SECRETAR, 
Ionescu Constantin 

 
 
 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea  
lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism 

 
PRESEDINTE, 

Dunel Alexandru 
 
 

SECRETAR, 
Bârlă Fănică 

 
 
     

Comisia pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

 
PRESEDINTE, 

Marin Ion 
 
 

SECRETAR, 
Murguleţ Vasile 

 
 

 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

 
INSPECTOR CU ATRIBUTII 

DELEGATE DE 
SECRETAR 
George Sava 

 



                 ROMANIA 
          JUDETUL BUZAU 
        MUNICIPIUL BUZAU 
- Serviciul Gospodărie Urbană 
       şi Protecţia Mediului - 
       Nr. 199/CLM/2016 

 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind activitatea de blocare a 

vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile publice sau 
 terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Buzău 

 
 

Datorită faptului că în ultimii 25 de ani numărul de autovehicule 
înmatriculate în România a crescut foarte mult, situaţie prezentă şi la nivelul  
municipiului Buzău, s-au înmulţit şi cazurile privind încălcarea dispoziţiilor 
legale privind oprirea şi staţionarea neregulamentară a autovehiculelor. 

Regulamentul de aplicare al Ordonanţei de urgenţă nr. 195 din 12 
decembrie 2002, republicată şi actualizată, precizează la articolele 142 şi 143 
cazurile în care oprirea şi staţionarea autovehiculelor este interzisă, precum 
şi sancţiunile ce vor aplica celor care vor încălca aceste prevederi legale. 

Având în vedere faptul că în ultima perioadă a crescut numărul 
conducătorilor auto indisciplinaţi, care opresc, staţionează sau îşi expun la 
vânzare autovehiculele  pe domeniul public al municipiului Buzău în alte 
locuri decât cele special amenajate, pe spaţiile verzi sau pe locurile destinate 
persoanelor cu handicap, propunem ca pe lângă sancţiunile contravenţionale 
prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002, 
republicată şi actualizată, privind circulaţia pe drumurile publice, şi aplicarea 
măsurii complementare de blocare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă 
ilegal terenurile ce aparţin domeniului public al municipiului Buzău, aşa cum 
este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 147 din 26 martie 1992 privind 
blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau 
remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice.   

În acest sens a fost întocmit prezentul proiect de hotărâre, cu 
rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a  şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Buzău. 

 
 

 
SEF SERVICIU, 
 Anişoara Preda 

 


