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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentul privind activitatea de blocare a 

autovehiculelor, staţionate sau parcate  neregulamentar pe drumurile publice sau pe 

terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului Amara 

 

              Consiliul local Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara din care rezultă necesitatea aprobării 

unui Regulament  privind activitatea de blocare a autovehiculelor, staţionate sau parcate  

neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile aparţinând domeniului public sau 

privat al oraşului Amara; 

-prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, 

transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate 

neregulamentar pe drumurile publice; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice; 

- Hotărârii Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice ; 

-prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si d) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              În temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1:-Se aprobă Regulamentul privind activitatea de blocare a autovehiculelor, staţionate 

sau parcate  neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile aparţinând domeniului 

public sau privat al oraşului Amara conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2:-Cu aducerea la cunoştinţă publică se insarcinează secretarul oraşului. 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                  SECRETAR, 

                    NECULA MIHAI  

                                                                                          BĂICOIANU IONICA 

Nr.118 

Din 9 noiembrie 2009 

Adoptată în Amara 

Ex.3 
 



JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                   

CONSILIUL LOCAL AMARA                                                                                    
 

 

 

REGULAMENTUL  

privind activitatea de blocare a autovehiculelor, staţionate sau parcate  neregulamentar pe 

drumurile publice sau pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al oraşului 

Amara 

 

CAP. I DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. Prezentul regulament privind activitatea de blocare a autovehiculelor, staţionate sau 

parcate neregulamentar în oraşul Amara are ca temei legal dispoziţiile: 

- Hotărârii Guvernului României nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, 

depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe 

drumurile publice; 

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice; 

- Hotărârii Guvernului României nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice ; 

Art.2. Activitatea de blocare a autovehiculelor care nu respectă regimul de funcţionare al 

prezentului regulament va fi desfaşurată de agenţii din cadrul Poliţiei oraşului Amara sau 

ai Serviciului Poliţiei Rutiere Ialomiţa. 

Art.3. Informaţiile privind prezentul regulament sunt publice şi se pot obţine de pe site-ul 

primăriei. 

Art.4. Prin activităţile de blocare descrise în prezentul regulament se urmăreşte: 

-descongestionarea drumurilor publice; 

-facilitarea accesului la obiectivele de interes public; 

-asigurarea fluenţei circulaţiei în condiţii de siguranţă; 

-disciplinarea conducătorilor auto care nu respectă prevederile prezentului regulament,  

legislaţia privind circulaţia rutieră pe drumurile publice şi prevederile HCL 61/2009 

privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa 

totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în oraşul Amara; 

-o mai bună gestionare a creanţelor bugetare. 

Art.5. Activitatea de blocare  a autovehiculelor staţionate neregulamentar se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile OUG 195/2002, după cum urmează : 

-în zonele unde prin poziţia sa autovehiculul oprit sau statţonat neregulamentar determină 

perturbarea traficului rutier, pune în pericol siguranţa circulaţiei, stânjeneşte lucrările de 

igienizare, de reparare a drumurilor publice şi de refacere a marcajelor de circulaţie 

corespunzătoare ; 



-în staţiile de maxi-taxi şi taxi ;  

-pe trotuare, în condiţiile în care rămâne disponibilă pentru circulaţia pietonilor o lăţime 

mai mică de 1 m ; 

-în parcuri, pe alei pietonale, zone verzi, scuaruri, peluzele dintre carosabil şi trotuare ; 

-în zonele unde circulaţia este interzisă autovehiculelor peste 5 tone, conform prevederilor 

HCL 61/2009, pentru categoriile de autovehicule vizate de actul administrativ. 

Art.6. Măsura blocării nu se va dispune asupra următoarelor vehicule: cele aparţinând 

Serviciilor de Ambulanţă, Primăriei, Consiliului Judeţean, Instituţiei Prefectului, Protecţiei 

Civile, Poliţiei, Poliţiei Comunitare, ISU, Jandarmeriei, Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Justiţiei – Direcţia Penitenciarelor, Ministerului Administraţiei Publice şi 

Internelor, SMURD, unităţilor speciale ale SRI şi SPP, aflate în misiune; cele destinate 

intervenţiilor la avariile drumurilor, reţelelor tehnico-edilitare; cele destinate tractării 

autovehiculelor avariate, abandonate sau staţionate neregulamentar; cele aparţinând 

serviciului de salubrizare.  

CAP.II  

CONDIŢII PENTRU BLOCAREA, AUTOVEHICULELOR SAU REMORCILOR 

 

Art. 7. Este considerată oprire sau staţionare neregulamentară oricare din situaţiile 

prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice, precum şi cele din normele juridice locale cu privire la oprire sau 

staţionare. 

Art. 8. Operaţiunea de blocare se realizează asupra autovehiculelor de orice marcă, tip şi 

asupra remorcilor care opresc/staţionează neregulamentar pe drumurile publice din oraşul 

Amara. 

Art.9. Reprezentanţi ai primăriei împuterniciţi de primarul oraşului, reprezentanţi ai 

Poliţiei Comunitare şi ai Poliţiei Rutiere vor identifica locurile pe drumurile publice unde 

nu este permisă oprirea/staţionarea, urmând a fi  montate plăcuţe de atenţionare cu privire 

la blocarea roţilor autovehiculelor, după caz. 

 

CAP.III 

REGULI GENERALE PRIVIND  BLOCAREA AUTOVEHICULELOR SAU 

REMORCILOR ÎN ORAŞUL AMARA 

 

Art. 10. Autovehiculele sau remorcile oprite sau staţionate neregulamentar vor fi blocate, 

iar proprietarii, sau după caz, posesorii acestora vor fi sancţionati conform normativelor în 

vigoare. 

Art. 11. Constatarea opririi sau staţionarii neregulamentare se efectuează de către agenţii 

din cadrul Poliţiei oraşului Amara sau ai Serviciului Poliţiei Rutiere Ialomiţa. 

Art. 12. Agentul constatator va întocmi un act de constatare care va cuprinde în mod 

obligatoriu: ora, ziua, luna, anul, locul întocmirii, numele agentului constatator, numărul de 

legitimaţie, biroul/serviciul din care face parte, datele de identificare ale vehiculului blocat 

(marca, număr de înmatriculare), temeiul legal al blocării, constatări în urma examinării 

exterioare a vehiculului ( uşile sunt/nu sunt închise, portbagajul este/nu este încuiat, 



autovehiculul prezintă/nu prezintă avarii vizibile), menţiunea că examinarea s-a facut prin 

fotografiere, modul şi termenul de contestare, semnătura agentului constatator (anexa 1). 

La loc vizibil pe parbriz sau lateral pe vehicul se va afişa o înştiinţare, conform modelului 

din anexa nr.2. 

Art.13. Activitatea de blocare se va efectua , după caz, chiar şi în cazul în care 

conducătorul autovehiculului se prezintă înainte de încheierea operaţiunilor de blocare. 

Art.14. Contravenientul va achita obligaţiile fiscale, stabilite prin prezentul regulament, la 

casieria primăriei sau la agentul constatator. 

Art.15.  Blocarea vehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar se va efectua de către 

agenţii constatatori stabiliţi conform art.12 din prezentul regulament, care vor întocmi actul 

constatator, procesul-verbal de contravenţie, înştiinţarea.  

Art.16. Deblocarea autovehiculelor se va efectua numai după ce se face dovada achitării 

amenzilor contravenţionale precum şi a tarifelor stabilite pentru deblocarea autovehiculelor 

oprite sau staţionate neregulamentar. 

 

CAP. IV  

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE  BLOCARE 

 

Art.17. Activitatea de blocare a roţilor autovehiculelor sau remorcilor parcate 

neregulamentar presupune următoarele: 

a) montarea dispozitivului pentru blocarea autovehicului se va efectua pe roata din partea 

stânga faţă ; 

b) dispozitivele de blocare a roţilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

-prin montare să nu degradeze autovehiculele pe care sunt montate; 

-să asigure imposibilitatea desfacerii sau deteriorării; 

c) activitaţile de blocare se vor aplica fără restricţie în toate zonele desemnate, în 

limita mijloacelor tehnice disponibile; 

d) se interzice blocarea selectivă a autovehiculelor aflate într-o zona în care se 

desfăşoară această activitate; 

e) se va asigura blocarea autovehiculelor şi remorcilor, luându-se măsuri pentru 

evitarea deteriorării acestora; 

f) după blocare, se va întocmi documentul specific de comunicare, – un exemplar rămâne 

la agentul constatator şi unul se va înmâna contravenientului în momentul achitării taxei de 

deblocare; 

g) agentul constatator va fotografia autovehiculul înainte şi după aplicarea dispozitivului 

de blocare; 

h) deblocarea se va face dupa ce contravenientul face dovada achitării contravalorii 

tarifelor de deblocare şi a tuturor amenzilor stabilite pentru respectivul proprietar/ deţinător 

al autovehiculului; 

 

 

 

 



CAP. V 

TARIFELE DE DEBLOCARE 

 

Art.18. Tariful de deblocare a vehiculului este de 100 lei/ vehicul. 

Art.19.  În cazul în care odată cu blocarea vehiculului au fost emise şi procese verbale de 

contravenţie, acestea vor fi încasate de către organul emitent. 

Art.20. Tariful prezentat la art. 19  se poate actualiza anual prin hotarâre a consiliului 

local. 

 

CAP. VI  

CONTRAVENŢII 

 

Art.21. Deblocarea  unui autoturism fără ca tariful pentru deblocare roţi şi amenda 

contravenţională stabilită să fie achitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de 500 lei. Constatarea acestor fapte se face de către agenţii din cadrul Poliţiei 

oraşului Amara sau ai Serviciului Poliţiei Rutiere Ialomiţa. 

Art.22. Sumele încasate din taxele şi amenzile contravenţionale prevăzute de prezentul 

regulament se fac venit la bugetul local al oraşului Amara. 

 

CAP.VII.  

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.23. În cazul în care contravenientul sau oricare altă persoană încearcă să degradeze sau 

să sustragă dispozitivul de blocare aplicat, se va proceda la recuperarea prejudiciului 

conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 24. Se stabileşte programul iniţial de funcţionare a acestor activităţi  în regim de  

permanenţă. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NECULA MIHAI 
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Anexa nr. 1 

La HCL 118/9.11.2009  

MODEL ACT CONSTATATOR 

 

-FAŢĂ- 

 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

ORAŞUL AMARA 

                                                                                                  SERIA........NR.............. 

ACT CONSTATATOR 

 

Încheiat azi............... ........locul..........................................................din  oraşul Amara. 
                                      (zi, luna, an,) (ora)                                                              (strada) 

              Subsemnatul _____________________________, agent în cadrul Poliţiei oraşului 

Amara, nr. legitimatie_______________,am constatat că: 

Autovehiculul/remorca cu număr de  înmatriculare________________ 

marca________________ se află oprit(ă)/staţionat(ă) neregulamentar pe strada 

________________ din oraşul Amara. 

              Faţă de cele constatate, am dispus blocarea autovehiculului/remorcii mai sus 

menţionat(e) pentru oprire/staţionare neregulamentară. 

              Drept pentru care s-a întocmit prezentul act constatator în trei exemplare, din care 

un exemplar se va înmâna proprietarului autovehiculului/remorcii în momentul prezentării 

la sediul Poliţiei oraşului Amara, în vederea achitării taxei de deblocare şi a amenzii 

contravenţionale. 

              Blocarea s-a efectuat în prezenţa martorului _____________________, identificat 

cu CI/BI, seria___, nr._____, domiciliat în __________________, str.________________ 

                     Agent                                                                               Martor 

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

 

-VERSO- 

Pentru deblocarea autovehiculului se vor achita: 

-taxa de deblocare în valoare de 100 lei. 

-contravaloare amendă contravenţionala conform procesului-verbal emis de Poliţia oraşului 

Amara. 

Plata taxei de deblocare şi a amenzii contravenţionale se va efectua la casieria Primăriei 

oraşului Amara. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NECULA MIHAI 
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Anexa nr. 2 

la HCL 118/9.11.2009 

 

 

MODEL ÎNŞTIINŢARE 

 

 

 

ÎNŞTIINŢARE 

 

D-lui.............................................domiciliat în ................................................................ 

              Vă înştiinţăm prin prezenta că autovehiculul cu nr. de 

înmatriculare____________, marca______________, înmatriculat pe numele 

dvs. a fost blocat în Amara, str._____________________________________. 

              Pentru deblocarea  acestuia vă solicităm să vă prezentaţi la sediul Poliţiei oraşului 

Amara. 

              Eliberarea vehiculului se va face personal dvs. sau împuternicitului dvs., numai 

după achitarea taxelor şi amenzii contravenţionale . 

 

AGENT CONSTATATOR, 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

NECULA MIHAI 

 

 

 

 

 

 



 


