H.C.L. nr. 897/2006, republicată conform H.C.L. nr. 605/2015
OBIECT : Aprobarea Regulamentului privind constatarea i sanc ionarea expunerii vehiculelor
în scopul comercializării în alte locuri decât cele autorizate de primăria Municipiului
CAPITOLUL I. DEFINIRE TERMENI
ART. 1
În Municipiul Brașov vehiculele pot fi expuse spre comercializare numai în locuri special amenajate i autorizate de
Primăria municipiului Brașov.
ART. 2
În sensul prezentului Regulament următorii termeni se definesc astfel :
a) Vehicul – orice autovehicul sau remorcă utilizate pentru transport de persoane și/sau bunuri ori pentru efectuarea de
lucrări sau servicii ;
b) Vehicul expus în scopul comercializării – orice vehicul care poartă afi e, însemne ori alte înscrisuri privind intenția
de vânzare a acestuia ( caracteristici ale vehiculului, preț, telefon de contact, număr kilometri parcurși sau alte informații
similare ) ;
c) Vehicul în stare de contraven ie la prezentul Regulament – vehicul în staționare, expus în scopul comercializării pe
domeniul public al municipiului Brașov, în alte locuri decât cele autorizate ;
d) De inător de vehicul – se înțelege atât persoana fizică sau juridică – proprietar al vehiculului, conform bazei de
date a M.A.I., cât și persoana căreia acesta i-a încredin at vehiculul sub orice formă.
CAPITOLUL II. CONTRAVEN II

I SANC IUNI

ART. 3
Expunerea vehiculelor în scopul comercializării, în alte locuri decât cele autorizate de Primăria municipiului Bra ov
constituie contraven ie i se sanc ionează conform prevederilor prezentului Regulament.

ART.

DESCRIEREA FAPTEI

ART. 4

Expunerea pe domeniul public a
vehiculelor ( inclusiv cele
neînmatriculate ) de către persoane
fizice sau juridice în scopul
comercializării în alte locuri decât cele
autorizate de Primăria Municipiului
Bra ov

SANC IUNEA
ART. 4 : amendă : 200 lei – 400 lei.

ART. 5
Nu constituie contravenții la prezentul Regulament următoarele fapte :
a) când vehiculul este în mers ;
b) când vehiculul se află în parcare plătită ;
c) când vehiculul se află în parcarea de re edin ă a de inătorului acestuia.
ART. 6
Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor contraven ionale se fac de către Poli ia Locală Bra ov, Poli ia
Municipiului Bra ov i alte persoane împuternicite de Primarul Municipiului Bra ov, conform legii.
ART. 7
(1) Contraven iile se constată prin încheierea unui proces-verbal de constatare a contraven iei, prin care agentul
constatator va aplica sanc iunea .
(2) Procesul – verbal de constatare a contraven iei va cuprinde în mod obligatoriu la rubrica descrierea faptei detalii
despre autovehicul, locul de sta ionare a vehiculului i despre afi ele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind
inten ia de vânzare.
(3) Agen ii constatatori vor efectua plan e foto care să ateste data, ora săvâr irii faptei, numărul de înmatriculare al
autovehiculului, locul de sta ionare, afi ele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind inten ia de vânzare.
ART. 8
În cazul în care contravenientul este de fa ă, acesta va fi legitimat de către agentul constatator care va întocmi
procesul - verbal de constatare a contraven iei, aplicând sanc iunea prevăzută de prezentul Regulament.
ART. 9
În cazul în care contravenientul nu este de fa ă sau, de i prezent, refuză să se legitimeze, agentul constatator va
întreprinde toate măsurile în vederea identificării proprietarului vehiculului, căruia îi va comunica în scris faptul că
vehiculul s-a aflat într-o stare de contraven ie, precum i sanc iunea prevăzută de regulament. Totodată i se va solicita
proprietarului să comunice, în termen de 5 zile, datele de identitate ale persoanei căreia i-a fost încredin at vehiculul la
data săvâr irii faptei contraven ionale.

ART.

ART. 10

DESCRIEREA FAPTEI

Necomunicarea, comunicarea eronată
sau incompletă a datelor de identificare
a persoanelor cărora le-au fost
încredin ate vehiculele de către
proprietarii acestora

SANC IUNEA
ART. 10 : amendă : 100 lei – 200 lei.

ART. 11
În sensul prezentului Regulament, prin comunicarea completă a datelor privind identitatea persoanei căreia i-a fost
încredin at vehiculul se în elege :
 În cazul persoanelor fizice cetă eni români :
a) numele i prenumele ;
b) domiciliul complet ;
c) codul numeric personal ;
d) seria i numărul actului de identitate.
 În cazul persoanelor fizice cetă eni străini :
e) numele i prenumele ;
f) seria i numărul pa aportului, statul emitent i data eliberării documentului, inclusiv numărul tichetului de
înscriere a contraven iilor ;
 În cazul persoanelor juridice
g) denumirea astfel cum figurează înscrisă în Registrul Comer ului ;
h) sediul ;
i) numărul de înmatriculare în Registrul Comer ului ;
j) codul fiscal ;
k) datele de identificare a persoanei care o reprezintă conform celor solicitate pentru persoanele fizice
cetă eni români ( numele i prenumele, domiciliul complet, codul numeric personal, seria i numărul
actului de identitate ).
ART. 12
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului – verbal, ori după caz,
de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând men iune despre această
posibilitate în procesul – verbal de constatare a contraven iei.
ART. 13
Împotriva procesului – verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei se poate face plângere în termen de 15
zile de la data comunicării acestuia. Plângerea, înso ită de o copie a procesului verbal, se va depune la Judecătoria
Bra ov.

