
    ANEXĂ  

la H.C.L. S. 6 nr. 181/12.12.2013 

 

REGULAMENT 
de aplicare al hotărârii privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor  

pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea  

Sectorului 6, de către persoanele fizice/juridice 

 

  

 Art. l. Prezentul regulament reglementează activităţile de constatare şi sancţionare a 

proprietarilor vehiculelor expuse spre vânzare pe domeniul public/privat al Municipiului 

Bucureşti aflat în administrarea Sectorului 6. 

 Art. 2. – (1) Se interzice expunerea spre vânzare a vehiculelor (inclusiv cele 

neînmatriculate) de către persoanele fizice/juridice, pe domeniul public/privat al 

Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6. 

 (2) Prin excepţie, expunerea spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public/privat al 

Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, de către persoanele 

fizice/juridice, este permisă doar: 

 a) în spaţiile special amenajate (parcuri auto, târguri auto, showroom etc), 

 b) în parcările de reşedinţă, deţinute de către proprietarii vehiculelor pe baza 

contractelor de închiriere valabile, încheiate cu A.D.P.D.U. Sector 6. 

 Art. 3. Expunerea spre vânzare a vehiculelor (inclusiv cele neînmatriculate) de către 

persoanele fizice/juridice, pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în 

administrarea Sectorului 6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

contravenţională cuprinsă între 500 şi 1.000 lei, conform prezentului regulament. 

 Art. 4. Expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:  

a) vehicul expus spre vânzare - vehicul de orice categorie, având sau nu numere de 

înmatriculare, staţionat pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti aflat în 

administrarea  Sectorului 6, care poartă afişe, însemne ori alte înscrisuri privind intenţia de 

vânzare a acestuia; 

b) proprietar de vehicul - persoana fizică/juridică care deţine, sub orice formă, 

posesia vehiculului respectiv. 

 Art. 5. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta 

hotărâre se fac de către poliţiştii locali din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală 

Sector 6, denumiţi în continuare agenţi constatatori. 

 Art. 6. Constatarea contravenţiei se face cu ajutorul mijloacelor omologate, respectiv 

aparatele foto omologate. 

 Art. 7. Agenţii constatatori, pentru constatarea expunerii spre vânzare a vehiculelor 

pe domeniul public/privat al Municipiului Bucureşti, aflat în administrarea Sectorului 6, 

întocmesc următoarele documente: nota de constatare, somaţie dacă este cazul, planşe 

fotografice. 

 Art. 8.  Nota de constatare se întocmeşte într-un singur exemplar şi cuprinde, în mod 

obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

 - numărul notei de constatare; 

 - numele şi prenumele agentului constatator; 

 - unitatea din care face parte agentul constatator; 

 - data, ora şi locul unde a fost constatată săvârşirea faptei; 

 - marca şi numărul de înmatriculare al vehiculului (dacă este cazul); 

 - descrierea faptei constatate de către agentul constatator; 



 - menţiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; 

 - încadrarea faptei pentru care se întocmeşte nota de constatare; 

 - menţiunea afişării somaţiei şi numărul acesteia, dacă este cazul; 

 - menţiunea faptului dacă vehiculul a mai fost sau nu găsit pe raza sectorului 6 în 

această abatere; 

 - măsura dispusă (somaţie sau proces verbal de constatare şi sancţionare, după caz); 

 - data şi semnătura agentului constatator. 

 Art. 9. Somaţia se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se va afişa pe 

vehicul iar celălalt rămâne la agentul constatator, şi cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin 

următoarele elemente: 

 - numărul somaţiei; 

 - numele şi prenumele agentului constatator; 

 - unitatea din care face parte agentul constatator; 

 - data, ora şi locul unde a fost constatată săvârşirea faptei; 

 - marca şi numărul de înmatriculare al vehiculului (dacă este cazul); 

 - descrierea faptei constatate de către agentul constatator; 

 - menţiunea constatării faptei cu ajutorul mijloacelor omologate; 

 - încadrarea faptei pentru care se întocmeşte somaţia; 

 - termenul de 24 de ore pentru înlăturarea afişelor, însemnelor ori a altor înscrisuri de 

pe vehicul privind intenţia de vânzare a acestuia; 

 - menţiunea posibilităţii sancţionării proprietarului după expirarea termenului de 24 

de ore; 

 - data şi semnătura agentului constatator. 

 Art. 10. După aplicarea somaţiei pe vehicul, agentul constatator efectuează la faţa 

locului cel puţin 2 fotografii, cu ajutorul mijloacelor omologate.  

  (2) Plansele foto vor cuprinde în mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente:  

 - locul vehiculului staţionat neregulamentar; 

 - afişele, însemnele ori alte înscrisuri de pe vehicul privind intenţia de vânzare a 

acestuia; 

 - aplicarea somaţiei pe vehicul; 

 - marca şi numărul de înmatriculare al vehiculului. 

 Art. 11. Toate notele de constatare vor face obiectul unei baze de date în cadrul 

Direcţiei generale de Poliţie Locală Sector 6, pentru ca în cazul în care vehiculul este regăsit 

pe raza Sectorului 6 în aceeaşi situaţie după minim 24 de ore, să se procedeze la 

sancţionarea proprietarului. 

  Art. 12. În  cazul  în  care vehiculul a mai fost somat anterior constatării şi, după  

minim 24 de 

ore de  la constatare, este regăsit pe raza sectorului 6 în aceeaşi situaţie, se va efectua 

constatarea şi se 

va întocmi proces verbal de constatare şi sancţionare. 

 Art. 13. În vederea întocmirii procesului verbal de constatare şi sancţionare, agentul 

constatator va întreprinde toate demersurile necesare pentru identificarea proprietarului şi 

sancţionarea acestuia, cu respectarea regimului juridic al contravenţiilor. 

 Art. 14. 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 prevăzute în prezenta hotărâre. 
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