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privind aprobarea regulamentului privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 2 a municipiului Bucureşti, a celor staţionate pe domeniul 

public, în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor parcate 

pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru 

persoanele cu handicap. 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea şi restituirea 

vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza 

administrativ-teritorială a sectorului 2 a municipiului Bucureşti , a celor staţionate pe domeniul 

public, în afara spaţi i lor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor parcate 

pe Jocurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru 

persoanele cu handicap cuprins în Anexa nr .1. 

Art.2 (1) Se aprobă modelul DISPOZIŢIE DE RIDICARE cuprins în Anexa nr. IA. 

(2)Se aprobă modelul FIŞĂ VEHICUL RIDICAT cuprins în Anexa nr. 2. 

(3) Se aprobă modelul PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE cuprins în Anexa nr. 
3. 

Art. 3 Se împuterniceşte Administraţia Domeniului Public Sector 2 ş i Poliţia Locală Sector 2, 

servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, să 

deruleze acţiuni le prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 4 Autoritatea executive, Administraţia Domeniului Public Sector 2 şi Pol iţia Locală Sector 

2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărări. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică inte ral în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti. 



Anexă la HCLS2 nr. din ---

REGULAMENT 

privind ridicarea, transportul , depozitarea ş i eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe 

partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 a 

municipiului Bucureşti, a celor staţionate pe domeniul public, în afara spaţiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 

semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap. 

ALEXAND 



Capitolul I 

Dispoziţii generale 

Art.1. (1) Prezentul regulament reglementează modul de desfăşurare a activităţilor de 

ridicare, transport, depozitarea şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea 

carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 a municipiului 

Bucureşti , a celor staţionate pe domeniul public, în afara spaţiilor marcate expres de 

administratorul domeniului public, a celor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 

semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap denumite în continuare 

Activităţi. 

Capitolul II 

(2) Prezentul regulament se aplică pe raza sectorului 2 al municipiului Bucureşti. 

(3) În sensul prezentului Regulament, termenii, expresiile şi definiţiile au înţelesul stabilit în 

O.U.G. nr.195/2002 rep. 

Art.2. În sensul prezentului regulament, măsura tehnico-administrativă de ridicare se aplică în 

cazurile prevăzute de art.143 coroborat cu art.203 din Hotărârea de Guvern nr. 139112006. 

Art.3. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor principale din prezentul 

regulament, precum şi dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se face de către 

poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau Secţiei 

Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, ori de către poliţişti locali din cadrul Poliţiei Locale 

Sector 2. 

(2) Persoanele specificate la aliniatul 1 sunt denumite în continuare Agenţi constatatori. 

Capitolul III 

Desfăşurarea Activităţilor 

Art.4. (1) Activităţile de ridicare, transport şi depozitare constituie serviciu public ş1 se 

desfăşoară pe durata a 24 de ore. 



(2) Acestea sunt efectuate de persoane cu activitate specifică din cadrul Administraţiei 

Domeniului Public Sector 2 Bucureşti sau de către un operator economic specializat în baza unui 

contract de concesiune a acestui serviciu. 

(3) Activităţile de ridicare, transport ş i depozitare se vor desfăşura în condiţi i de siguranţă, cu 

mij loace de ridicare ş i transport ş i în spaţi i de depozitare special amenajate, iar vehiculul ridicat 

să nu fie deteriorat în urma acestora. 

Ridicarea şi transportul vehiculelor 

Art.5.( 1) Agenţii constatatori, înregistrează foto sau video, cu aparatul din dotare, zona 

staţionării vehiculului, consemnând aceasta în procesul verbal de constatare ş i sancţionare a 

contravenţiei ş i dispun în scris aplicarea măsurii tehnico-administrative printr-o Dispoziţie de 

Ridicare. 

(2) Dispoziţia de Ridicare cuprinde următoarele informaţii : 

a) data, ora şi locul ridicării vehiculului; 

b) gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator care dispune măsura tehnico

administrativă, precum ş i instituţia din care acesta face parte; 

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată; 

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculul; 

e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul; 

f) date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului; 

(3) Modelul dispoziţiei de ridicare este prevăzut în anexa 1 la prezentul regulament. 

( 4) Di spoziţia de Ridicare se încheie în 3 exemplare, primul pentru agentul constata tor, al doilea 

pentru ADP S 2/ operator economic, iar al treilea exemplar pentru persoana care solicită 

restituirea vehiculului. Acestea vor fi autocopiate, înseriate şi numerotate. 

Art.6. ( 1) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare 

sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane/animale. 

Conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor 

persoane/animale în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a 

măsurii tehnico-administrative. 

(2) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevăzute la art.32 

alin.(2) lit.a) ş i b) din OUG nr.195/2002, republicată, cu modificări le ş i completările ulterioare. În 

cazul în care s-a efectuat ridicarea unui astfel de vehicul, restituirea acestuia se va face gratuit, 

imediat ş i necondiţionat. 



Art.7. (1) Pe toată perioada de desfăşurare a operaţiunii de ridicare, la locul constatării faptei , 

operatorul va fi asistat de agentul constatator. 

(2) Înainte de ridicare, agentul constatator va fotografia vehiculul din mai multe unghiuri pentru a 

fi evidenţiate eventualele zone deteriorate şi va completa fişa vehiculului ridicat, în care va fi 

descrisă starea acestuia. Fişa va fi semnată de ADP S2/ agentul economic şi agentul constator 

(3) Fişa vehiculului cuprinde următoarele informaţii: 

a) numărul de înmatriculare; 

b) marca; 

c )culoarea; 

d) eventualele deteriorări; 

( 4) Modelul fişei vehiculului ridicat este prevăzut în anexa 2 la prezentul regulament. 

(5) Fişa vehiculului ridicat se încheie în 2 exemplare, primul pentru operator, iar al doilec. 

exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului. Acestea vor fi autocopiate, înseriate 

şi numerotate. 

(6) După efectuarea operaţiunii de ridicare, agentul constatator va anunţa de îndată dispeceratul 

Poliţiei Locale Sector 2 a Municipiului Bucureşti, în legătură cu măsura dispusă. 

Art.8. (1) Transportul la locul de depozitare nu se mai execută dacă, până la iniţierea acestuia, 

proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezintă la locul ridicării şi este de acord cu 

suportarea cheltuielilor efectuate. În acest caz se suportă doar contravaloarea operaţiunii de 

ridicare, agentul constatator întocmind procesul verbal de constatare şi sancţionare a 

contravenţiei, utilizatorului autovehiculului pentru fapta săvârşită, pentru care s-a dispm 

ridicarea. Suma aferentă operaţiunii de ridicare va fi precizată într-o înştiinţare de plată şi deviz, 

care vor putea fi ridicate în termen de 2 zile de la spaţiile administrative din locul depozitării 

autovehiculelor ridicate. În cazul în care aceste acte nu se vor ridica în două (2) zile şi plata 

cheltuielilor de ridicare nu se va efectua, acestea vor fi transmise către proprietar prin poştă ş i la 

Direcţia Venituri şi Buget Local Sector 2, pentru a putea fi puse în executare. Proprietarul sau 

utilizatorul vehiculului va transmite dovada plăţii prin e-mail către ADP S2/ operator economic. 

(2) Pentru a-i putea fi restituit vehiculul, proprietarul sau utilizatorul vehiculului trebuie să 

prezinte acte care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra vehiculului. 

Art.9. Transp011ul vehiculului se va face pe platforme auto care să asigure ridicarea completă a 

lui, în condiţii care exclud deplasarea pe propriile roţi a acestuia. 



Art.10. (1) Vehiculele ridicate vor fi depozitate iniţial provizoriu pe o durată de maxim 30 de zile 

într-un spaţiu special destinat acestei activităţi de pe raza sectorului 2. În situaţia în care 

autovehiculul nu va fi ridicat din spaţiul de pe raza sectorului 2 în termen de 30 de zile de la data 

depozitării, deţinătorul acestuia va fi înştiinţat prin mijloace specifice (afişarea pe site-ul 

instituţiei , media) de către reprezentanţii ADP S2/ operator economic, că vehiculul va fi mutat în 

spaţiul administrat de ADP S2 situat în oraşul Pantelimon, Bulevardul Biruinţei nr 14 7- 149, judeţ 

Ilfov. 

Spaţiile de depozitare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii minime: 

a) să fie special amenajat şi administrat de către ADP Sector 2; 

b) terenul să fie nivelat şi prevăzut cu structură rutieră care să permită depozitarea vehiculelor; 

c) întregul perimetru să fie împrejmuit cu gard care să nu permită accesul persoanelor 

neautorizate; 

d) să fie iluminate pe timpul nopţii, să fie asigurat cu sistem de supraveghere video şi pază 

permanentă ; 

e) să fie prevăzute cu minimum 2 incinte tip cabină echipate cu instalaţie electrică şi termică în 

vederea asigurării serviciului de pază; 

f) să fie prevăzute cu un spaţiu administrativ pentru relaţiile cu publicul, inclusiv pentru 

poliţistul local care desfăşoară activităţile prevăzute de lege, supravegheat video şi delimitat faţă 

de spaţiul destinat publicului; 

g) să aibă dotările necesare desfăşurării normale a activităţii personalului deservent şi a 

publicului; 

h) să aibă asigurate mijloace de comunicare (telefoane mobile, staţii emisie-recepţie). 

Art.11. (1) Perioada maximă de depozitare în spaţiile special amenajate a vehiculelor ridicate este 

de 6 (şase)luni. 

(2) În situaţia în care proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului nu se prezintă în acest termen 

pentru eliberare, reprezentanţii ADP/ operatorul economic va înştiinţa poliţia locală, care va 

proceda în conformitate cu dispoziţiile legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 

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

unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ş i completările ulterioare. 

Restituirea vehiculelor 



Art.12. (1) Restituirea vehiculului se va face numai proprietarului/deţinătorului/utilizatorului 

legal al acestuia sau persoanei mandate, după încheierea procesului verbal de constatare ş i 

sancţionare a contravenţiei, ce a făcut obiectul aplicării măsurii tehnico-administrative de ridicare 

a vehiculului, achitării amenzii şi tarifelor de ridicare, transport ş i depozitare, în baza 

certificatului de înmatriculare în original sau al oricărui act din care să rezulte dreptul de 

proprietate sau folosinţă asupra vehiculului şi a unui act de identitate al solicitantului. Programul 

de restituire a vehiculelor depozitate se va asigura continuu pe durata a 24 de ore. 

(2) La eliberarea vehiculului, ADP S2 va încheia un proces-verbal de predare-primire, semnat de 

proprietarul/deţinătorul/utilizatorului legal/ mandatarul legal. 

(3) Procesul-verbal de predare-primire se încheie în 2 exemplare, primul pentru operator, iar al 

doilea exemplar pentru persoana care solicită restituirea vehiculului. Acestea vor fi autocopiate, 

înseriate şi numerotate. 

( 4) În cazul în care proprietarul/deţinătorul/ utilizatorul/ mandatarul legal al vehiculului ridicat va 

formula obiecţiuni privind starea autovehiculului la preluare, se vor efectua un nou set de planşe 

fotografice. 

(S) Modelul proces-verbal de predare-primire este prevăzut în anexa nr.3 la prezentul regulament. 

( 6) Momentul eliberării vehiculului se stabileşte pe baza registrului de intrări-ieşiri existent la 

locul de depozitare. 

Tarife 

Art.13. Tarifele de ridicare sunt de: 

200 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la St, inclusiv 

270 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste St. 

Art.14. Tarifele de transport sunt de: 

lSO lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la St, inclusiv 

200 lei, pentru vehicule cu masa totală maximă autorizată de peste St. 

Art.15. (1) În funcţie de perioada de depozitare, calcu lată din momentul depozitării efective a 

vehiculului, se percepe un tarif de 1 SO lei/zi. 

(2) Contravaloarea operaţiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu 

data şi ora depozitării, nefracţionat. 

Art.16. Plata tarifelor de ridicare, transport şi depozitare se efectuează către ADP S2. 

PF.R~ON AT .TTT .-A nP ~?./ OPF.R ATOR F.rONOMff' 



Art.17. Personalul specializat al ADP S2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie dotat cu echipament de protecţie, din material reflectorizant, purtând ecusoane din care 

să rezulte cu claritate numele, prenumele şi denumirea Serviciului din care face parte; 

b) să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor stupefiante on a 

medicamentelor cu efecte similare acestora în timpul programului de lucru; 

c) să aibă un comportament decent şi să evite situaţiile conflictuale; 

d) să furnizeze toate informaţiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu pnv1re la 

operaţiunile de ridicare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor aparţinând acestora; 

e) să fie instruit zilnic la intrarea în serviciu cu privire la respectarea normelor de protecţia 

munc11; 

f) să fie instruit profesional ş1 autorizat să desfăşoare activităţile care cad sub incidenţa 

prezentului regulament. 

Vehicule de ridicare 

Art.18. Autospeciale sau automacarale de ridicare trebuie să îndeplinească. următoarele condiţii: 

a) să fie specializate, omologate, înmatriculate şi să corespundă din punct de vedere tehnic ( 

avizate I.S.C.I.R şi se R.A.R) şi estetic circulaţiei pe drumurile publice; 

b) să aibă capacitatea de a disloca/ridica din orice poziţie şi transporta vehicule cu masa totală 

de peste 5 tone; 

c) să asigure ridicarea completă pe platformă a vehiculelor; 

d) să fie echipate cu lămpi cu lumină galbenă intermitentă şi să aibă un set de indicatoare sau 

dispozitive pentru semnalizarea locului de lucru, atunci când operează pe carosabil şi să aibă 

inscripţionate elementele de identificare ale Operatorului; 

e) să asigure integritatea/fixarea sigură a vehiculelor în timpul operaţiunilor de ridicare ş1 

transport; 

f) să asigure ridicarea vehiculelor/remorcilor/rulotelor din orice loc, în siguranţă. 

Capitolul IV 

Dispoziţii finale 

Art.19. (1) ADP S2/ operator economic răspunde în mod direct faţă de proprietarii vehiculelor 

ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a desfăşurării activităţilor. 



(2) Pe perioada depozitării vehiculelor ridicate, acestea se află în custodia ADP S2/ operator 

economic, care răspunde conform legii până la data eliberării acestora către proprietari/deţinătorii 

legali. 

(3) Eventualele pagube produse vehiculului ridicat şi/sau altor vehicule aflate în spaţiul de 

depozitare, de către proprietarul/deţinătorul legal al acestuia cad în sarcina făptuitorul (persoanei 

care se face răspunzătoare de aceste pagube). 



Anexa nr.IA 
la Regulamentul de ridicare, transport, depozitare ş i eliberare a vehiculelor staţionate 
neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativă 
teritoria l ă a sectorului 2 a municipiului Bucureşti, a celor staţionate pe domeniul 
public, în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor 
parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn 
internaţional pentru persoanele cu handicap. 

Seria „„„.„nr „„„„„„„„„„ 

DISPOZIŢIE DE RIDICARE 

Încheiată astăzi , ziua„ „ „„„.„ luna„„„. „ anul.„„„.„, ora„„„„.„.„ agent constatator 
.„ .. „ .. „„ .... . „ ....... „„„ ..... „.„„ ... .. „„„ .... .. .... „„„ ..... „„„„„„„ ... „ .... „ ... „ „ ... . , având calitatea de 
poliţi st local din cadrul Serviciului Circulaţi e ş i Ridicări Auto al Poliţiei Locale Sector 2 
Bucureşti fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe strada 

nr„„„„„ „., sectorul 2 al Municipiului Bucureşti , am constat că vehiculul marca 

cu numărul de înmatriculare .„„„.„ „„.„„.„ „.„„ era staţionat neregulamentar. 
Au fost efectuate planşe foto/înregistrări video cu ajutorul mij locului tehnic 
„ .. „„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„. seria „„„.„„„nr „„.„.„„„„„.„. 

Fapta de mai sus constituie contravenţie potrivit prevederilor art. „„„„„alin/pct 
„„„„„„.„ lit. „„„„ din „„„„„.„„„, rap. la art. „„„„„„„„.„ din 

În conformitate cu prevederile art.203 din Regulamentul de aplicare a O.U.G 
195/2002, aprobat prin H.G. nr.139112006, astfel cum a fost modificat prin H.G. nr.965/2016 
ş i a prevederilor art.12 din Regulamentul privind activităţile de ridicare, transport, depozitare 
ş i eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice, 

DISPUN 

măsura tehnico-administrativă a ridicării vehiculului cu datele de identificare de mai 
sus , prin grija ADP S2 I Operator Economic care va asigura ridicarea, transportul şi 
depozitarea acestuia În spaţiul amenajat, drept pentru care am Încheiat prezenta 
dispoziţie de ridicare. 
Autovehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile: 



Agent constatator 

vehiculul 

(funcţie/nume/prenume) 

(funcţie/nume/prenume) 

Autospeciala nr. „ „ „ „ „ „ „„ „ „ 

Persoana care a ridicat 

Prezenta dispoziţie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările ş i completările ulterioare. 



Anexa nr.2 
la Regulamentul privind 

ridicarea, transportul, depozitarea ş i eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar 

pe partea carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativă teritorială a 

sectorului 2 a municipiului Bucureşti, a celor staţionate pe domeniul public, în afara 

spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor parcate pe 

locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru 

persoanele cu handicap. 

Seria „„„„„.nr „„„„„„„ 

FIŞĂ VEHICUL RIDICAT 

Încheiată astăzi, ziua „„„„.„„„., luna „.„„„„„„, anul „.„.„„„„ .„„, ora 
„ „. „ „„ „. „, în municipiul 
Bucureşti, sector „„„., 

Subsemnatul 
reprezentant al 
... „„„„„.„.„.„„„.„, 

. ... „ ..... . ............ „ . .......... „„ .... . .. „.„ .... . ...... „ ....... . .... „ .... , 

Politiei Locale Sector 2 „„ „„„„„ „.având functia de 
' 

la examinarea exterioară a vehiculului cu numărul de 
înmatriculare .„„„.„„.„„„.„„., marca „„„„„„„„., culoarea „„„„„.„.„, ca urmare 
a întocmirii Dispoziţiei de ridicare nr„.„.„„„„„„„., în vederea efectuării 

operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat următoarele: 

);;> vehiculul prezintă avarii vizibile: da/nu 

La faţa locului s-au efectuat un set de fotografii în format digital, a câte 
4(patru) fotografii din unghiuri diferite ( faţă spate şi lateralele 
vehiculului), constatându-se următoarele: 

.......... ......................................................................... .. ...... .............. ............... .. ... .... 



Cele menţionate în prezenta Fişă vehicul ridicat sunt atestate de către 

agentul constatator (nume, prenume şi funcţie) 

.„.„„.„ ... „„„„„ .. „.„„„„„.„ .. „„„ ... „ .... „ .. „„„ ... „ .. „.„„„„.„„„„.„.„. din cadrul 

Operator 

(semnătură) 



Anexa nr.3 
la Regulamentul privind 

ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar 

pe partea carosabi l ă a drumurilor publice de pe raza administrativă teritorială a 

sectorului 2 a municipiului Bucureşti, a celor staţionate pe domeniul public, în afara 

spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public, a celor parcate pe 

locurile de parcare adaptate, rezervate ş i semnalizate prin semn internaţional pentru 

persoanele cu handicap. 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 
a vehiculelor ridicate potrivit prevederilor .... „ ..... •• ./ ••••••••••••• 

Încheiat astăzi , „„„„„„„„„„. , cu ocazia eliberării vehiculului marca 
„„.„„„„„„„„ număr de înmatriculare „„„„.„„., culoare .„„„„„„„, către 

dl.( dna.).„„.„„.„ .. „„.„ „.„„. „„ ... „ .... , 
domiciliat (ă) în „ .„ „ „„ „ „ „„ „ „ „„ .. „ „„ „ „„„ .„ .„ .„„. strada 
.... „ .. „„ ... „.„ .„„ ... „ .. „.„ „ .. .. „.„.„.„ .. , 
nr. .„„ .. „., bl. „„„ .... , sc. „„.„., et. .. „„„„, ap. „„„„„, care s-a identificat cu CI/BI 
sen a .„„„„„, 
nr. „. „ „„ „ ., eliberat (ă) de „ „„ „ .„„ „„„„„„„ „„ în calitate de 
.„„ .„„„ „. „„ „„„„„„„.„. (proprietar/deţinător legal) al vehiculului şi care a 
prezentat cartea de identitate, certificatul de înmatriculare seria „.„„„.„„. nr . 
. „„„„„.„ şi permisul de conducere nr„„„„„. „„. „.„„„„„„.„„„ 

Se constată achitarea taxelor stabilite prin „„.„.„„„„„„„„„.„„„„„ nr . 
. „„ .... „ .. ... „„ .. art . . „„.„ .. „., conform chitanţei nr .. „„„ .„ .. „„„„„„„ .. „ .. 

La examinarea exterioară a vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat 
următoarele: 



Observaţii referitoare la modificarea stării vehiculului de la data ridicării 
până la data eliberării : da/nu 

Am primit 
(proprietarul/deţinătorul legal al vehiculului) 

Am predat, 



Rcfr.ritor: 

3. 

4. 

3. 

de la solicitare. 

Termen~ de la solicitare 

A VIZE COMISII DE SPECIALI 

O Comisia de Buget-Finanţe, Investi ţii, Accesarea Fondurilor Europene şi Cred ite Externe 
~Comisia Juridică, Ordine şi Linişte Publică, Apărarea Drepturilor Omului ş i Relaţii 

, Internaţionale .z!- Com!s~a de Urbanism, ~ucrări .~ubli~e ~i Amen~jar~ Teritoriului 
g Com1s1a pentru Ecologie, Spaţu verzi ş1 Protecţia Annnalelor 
O Comisia de Servicii Publice şi Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari 
O Comisia de Protecţie Socială, Sănătate, Familie, Minorităţi, Apărarea Drepturilor Copilului şi 

aplicarea Legii nr. 114/ 1996 
O Comisia de Învăţământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret ş i Relaţia cu Societatea 

Civilă 

O Comisia pentru Relaţii cu Mediul Economic, Protecţia Consumatorului şi Administrarea 
Patrimoniului Imobiliar 'jlf Comisia pentru Transparenţă, Reducerea Birocraţiei ş i Inovaţie 

Termen: 7 zile, dar nu mai târziu de data stabilită pentru următoarea şedinţă a CLS 2 

SECRE T AR GENERAL SECTOR 2 


