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RAPORT DE SPECIALITATE 

Prin adresa nr. 155259/09.08.2022, Direcţ ia Administraţ ie Publică Locală din 
cadrul aparatului de specialitate a l Primarului sectorului 2, a transmis documentaţ ia 

aferentă proiectului de hotărâre pentru „ aprobarea regulamentului privind ridicarea, 
transportul, depozitarea şi restituirea vehiculelor sta/ionate neregulamentar pe partea 
carosabilă a drumurilor publice de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 2 a 
municipiului Bucureşti, a celor sta/ionate pe domeniul public, în afara spa/iilor marcate 
expres de administratorul domeniului public, a celor parcate pe locurile de parcare 
adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu 
handicap", în vederea analizării ş i întocmirii, după caz, a raportului de specialitate, 
conform rezoluţie i Secretarului General al Sectorului 2. 

Proiectul de act normativ v izează as igurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de 
s iguranţă rutieră, decongestionarea drumurilor publice, reducerea riscurilor de producere a 
accidentelor, a degradării carosabilului, parcări lor, spaţiilor verzi şi totodată, eradicarea 
dispreţului unora dintre cetăţeni faţă de semenii lor precum şi faţă de reguli ş i legislaţie. 

Poliţia l ocală, prin competenţele conferite de Legea nr. 155/201 O a poliţiei locale, 

deţine atribuţii în sensul constatării abaterilor contravenţiona le privind oprirea, staţionarea 
ş i parcarea autovehiculelor, având totodată dreptul de a dispune măsuri de ridicare a 
autovehiculelor staţionate neregulamentar pe raza subunităţii administrativ-teritoriale . 

Din păcate, simplele sancţiuni contravenţiona le nu sunt suficiente pentru a obţine 

rezultate pozitive şi a asigura un grad ridicat de s iguranţă la n ivelul pa1ticipanţi lor la trafic, 
prin urmare, este necesar a se pune în ap licare măsura tehnico-admin istrativă de ridicare a 
autovehiculelor, acolo uncie se impune, în conformitate cu prevederile legale. 

În scopul creării unui climat de normalitate şi s iguranţă rutieră, de creştere a gradulu i 
de confo rt urban, a conştientizării rolului civic, a respectului inter cives, constatând 



necesitatea stabilirii unui cadru normativ care să permită adoptarea măsur i lor ferme care 
să determine obţinerea rezultatelor dorite în acest domeniu, 

Direcţia Juridică - Servic iul As istenţă Juridică din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului Sectorului 2 al M unicipiului Bucureşti, op inează că, în raport de cadrul 
normativ existent la data prezentei, există temeiul legal pentru înaintarea spre supunere la 
vot a proiectului de hotărâre pentru „ 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", după parcurgerea procedurii de asigurare a transparenţe i decizionale, respectiv 
după dezbaterea publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003. 
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