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HOT ARAREA Nr. 897

din data de 11 decembrie 2006
Republicata conform H.C.L. nr. 605 din data de 27 noiembrie 2015

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL
Obiect: aprobare Regulament privind constatarea :ji sancJionarea expunerii
vehiculelor in scopul comercializarii fn alte locuri decat cele autorizate
de Primaria Municipiului Bra§ov;

•

Consiliul Local al Municipiului Bra§OV, intrunit in §edinµ extraordinarii la data de 11
decembrie 2006;
Analizand Expunerea de motive §i Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri
Publice, Siguranta Circulatiei din cadrul Directiei Tehnice; inregistrate cu nr. 85.756 din 7 decembrie
2006, prin care se supune aprobarii proiectul de hotarare avand ca obiect aprobarea Regulamentului
privind constatarea §i sanctionarea expunerii vehiculelor in scopul comercializarii in alte locuri decat
cele autorizate de Primaria Municipiului Bra§ov;
Avand in vydere prevederile art. 1, lit. b din Legea nr. 12/1990, republic,ata, cu modificiirile §i
completiirile ulterioare, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati ilicite;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 §i 6 ale Consiliului Local Bra§ov;
in temeiul art. 3 8, alin. 2, lit. c §i art. 46. 1 din Legea Administratiei Publice Locale nr.
215/200 I, cu modificarile §i completiirile ulterioare;

HO TARAS TE:
Art. 1. Se aproba Regulamentul privind constatarea §i sanctionarea expunerii
vehiculelor in scopul comercializiirii in alte locuri decat cele autorizate de Primiiria
Municipiului Br~ov, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotariire.

•

Art. 2. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr. 148/2005,
avand ca obiect interzicerea expunerii autovehiculelor §i remorcilor in scopul comercializiirii
in alte locuri decat cele autorizate de Primaria Municipiului Bra~ov.
Art. 3. Primarul Municipiului Bra§OV, Politia Municipiului Bra§OV §i Politia Locala
Bra§ov vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari ..
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REGULAMENT
privind constatarea ~i sancfionarea expunerii vehiculelor in scopul
comercializarii in alte locuri decat cele autorizate de Primaria Municipiului
Bra~ov

CAP. I

DEFINIRE TERMENI

ART.I. In Municipiul Bra~ov vehiculele pot fi expuse spre comercializare numai 1n
locuri special amenajate ~i autorizate de Primaria Municipiului Brasov .

•

•

ART.2. In sensul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel :
a ) Vehicul - orice autovehicul sau remorca utilizate pentru transport de persoane ~i
/sau bunuri ori pentru efectuarea de lucrari sau servicii;
b) Vehicul expus in scopul comercializarii - orice vehicul care poa.rta afi.~e ,
insemne ori alte inscrisuri privind intenria de vanzare a acestuia (caracteristici ale
vehiculului, pre!, telefon de contact, numar kilometri parcur~i sau alte informatii
similare);
c) Vehicul in stare de contravcntie la prezentul regulament - vehicul in
stationare, expus in scopul comercializarii pe domeniul public al Municipiului Brasov
in alte locuri decat cele autorizate .
d) Definator de vehicul se intelege atat persoana fizica sau juridica - proprietar al
vehiculului, conform bazei de date a M.A.I., cat ~i persoana careia acesta i-a
incredintat vehiculul sub orice fonna .

CAP. II CONTRAVENTH SI SANCTIUNI

ART.3. Expunerea vehiculelor in scopul comercializarii in alte locuri decat cele
autorizate de Primaria Municipiului Bra~ov constituie contraventie ~i se sanqioneaza
conform prevederilor prezentului regulament.
ART.4. Expunerea pe domeniul public a vehiculelor (inclusiv cele neinmatriculc1tc)
de catre persoane fizice sau juridice in scopul comercializarii in alte locuri dedt cele
autorizate de Primaria Municipiului Bra~ov constituie contraventie ~i se sanctioneaza
cu amenda cuprinsa intre 200-400 lei .

ART.5. Nu constituie contraventii la prezentul regulament urmatoarele fapte:
a) cand vehiculul este in mers;
b) cand vehiculul se afla in parcare platita ;
c) cand vehiculul se aflii in parcarea de re;;edintii a detinatorului acestuia .

ART.6. Constatarea contravenfiilor ;;i aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac
de catre Politia Localii Bra;;ov, Politia Municipiului Bra;;ov si alte persoane
'imputemicite de Primarul Municipiului Bra;;ov, conform legii .
ART.7. (1) Contraventiile se constatii prin 'incheierea unui proces-verbal de
constatare a contraventiei prin care agentul constatator va aplica sanctiunea .
(2) Procesul verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod
obligatoriu la rubrica descrierea faptei detalii despre autovehicul , locul de stationare
a vehiculului ~i despre afi~ele, insemnele ori alte inscrisuri de pe vehicul privind
intentia de vanzare .
'
(3) Agentii constatatori vor efectua plan~e foto care sa ateste data, ora
savar~irii faptei , numarul de inmatriculare al autovehicului, locul de stationare,
afi~ele, insemnele ori alte inscrisuri de pe vehicul privind intentia de vanzare .

ART. 8. in cazul in care contravenientul este de fata, acesta va fi legitimat de catre
agentul constatator care va intocmi procesul - verbal de constatare a contraventiei,
aplicand sanctiunea prevazuta de prezentul regulament .

ART. 9. In cazul in care contravenientul nu este de fafa sau, de~i prezent, refuza sa
se legitimize, agentul constatator va intreprinde toate masurile in vederea identificarii
proprietarului vehiculului caruia ii va comunica in scris faptul ca vehiculul s-a aflat
intr-o stare de contraventie, precum ~i sanctiunea prevazuta de regulament.Totodata i
se va solicita proprietarului sa comunice, in tem1en de 5 zile, datele de identitate ale
persoanei careia i-a fast incredintat vehiculul la data savaqirii faptei contravention ale.

ART. 10. Necomunicarea, comunicarea eronata sau incompleta a datelor de
identitate a persoanelor ciirora le-au fost incredintate vehiculele de catre proprietarii
acestora constituie contraventie ~i se. sanctioneaza cu amenda intre I 00 lei - 200 lei .

ART. 11. In sensul prezentului Regulament, prin comunicarea completa a datelor
privind identitatea persoanei careia i-a fost 1ncredintat vehiculul se intelege :
- in cazul persoanelor fizice cetateni romani :
a) numele ~i prenumele ;
b) domiciliul complet ;
c) codul numeric personal ;
d) seria ~i numarul actului de identitate .

- in cazul persoanelor fizice cetateni straini :
a) numele ~i prenumele;
b) seria ~i numarul pa~aportului, statul emitent ~i data eliberarii
documentului, inclusiv numarul tichetului de inscriere a
contraventiilor ;
- in cazul persoanelor juridice :
a) denumirea astfel cum figurcaza inscrisa in Registrul Comer[ului ;
b) sediul;
c) numarul de inmatriculare in Registrul Comertului;
d) codul fiscal ;
e) datele de identificare a persoanei care o reprezinta conform eel or
solicitate pentlu persoanele fizice cetateni romani ( numele ~i prenumele,
domiciliul complet, codul numeric personal, seria ~i numarul actului de
identitate ) .
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