
HOTĂRÂRE privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spaţii verzi etc.) din Sectorul 4 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia 

        
    
     

Având în vedere: 
Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti; 
Raportul de specialitate al Poliţiei Comunitare, serviciu public de interes local aflat în
subordinea Consiliului Local Sector 4 numărul 11574/01.07.2008;
Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; 
Ţinând cont de reglementările cuprinse în: 
- art. 23 alin. 1 lit. c şi art. 23 alin. 2 lit. a, b, c din Anexa nr. 1 a Hotărârii Guvernului nr.
955/2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003; 
- art. 64 alin. 1, art. 95 alin. 1 coroborat cu art. 97 alin.1, lit.d din O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45 alin.1, art.81 alin.2 lit.d, lit. f şi j din Legea nr. 215/2001, republicată;

  

Consiliul Local al Sectorului 4,

  

H O T Ă R Â Ş T E :

  

Art. 1. Se aprobă ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate
neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spaţii verzi etc.) din Sectorul 4 care
constituie un obstacol pentru circulaţia publică, în vederea creşterii capacităţii de preluare a
traficului, a îmbunătăţirii condiţiilor de deplasare pentru vehicule precum şi a creşterii gradului
de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind ridicarea, transportul, depozitarea în spaţii special
amenajate şi eliberarea vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor
publice din Sectorul 4 şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică, potrivit anexei nr.1
precum si nota de constatare, conform anexei nr.3 .
Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini privind desfăşurarea activităţilor de ridicare, transport,
depozitare, pază şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public
(carosabil, trotuare, spaţii verzi etc.) din Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti şi care constituie un
obstacol pentru circulaţia publică, potrivit anexei nr.2. 
Art.4 Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art.5. Se împuterniceşte Poliţia Comunitară Sector 4 să organizeze şi să desfăşoare procedura
de licitaţie publică pentru desemnarea operatorului autorizat să desfăşoare activităţile prevăzute
de prezenta precum şi să încheie un protocol de specialitate cu Direcţia Generală de Poliţie a
Municipiului Bucureşti-Brigada de Poliţie Rutieră. 
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Art.6. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Poliţia Comunitară Sector 4 şi
Brigada de Poliţie Rutieră a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri, conform competenţelor. 
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data adoptării şi se
publică în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti.

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data
de 31.07.2008.
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