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Compartiment Comunicare şi transparenţă decizională
Nr.123125 din 28.12.2021

Avizat

transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se

ANUNŢ

cetăţenilor Municipiului Slobozia următorul proiect de hotărâre :

1. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfiinţare/ridicare a construcţiilor

privat al Municipiului Slobozia.

Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea îmbunătăţirii 

proiectului de hotărâre la sediul Primăriei Municipiului Slobozia, la dl. Muraraşu Ilie Cristian, 

responsabil pentru relaţia cu societatea civilă, et.4, cam. 53, telefon 0243 231 450 , interior 149 , 

în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea proiectului de hotărâre.

Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de specialitate 

este afişat la Sediul Municipiului Slobozia şi poate fi accesat pe site-ul primăriei 

www.sloboziail.ro , în secţiunea Informaţii / Transparenţă Decizională.

Data afişării: ..................... .

având destinaţia de „garaje,, executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau

Şef S.R.U.M.I 
Deda Maria

întocmit
Consilier transparenţă decizională 

MuraraşuCristian

https://munlclpiulslobozla.ro
http://www.sloboziail.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMIŢA 

MUNICIPIUL SLOBOZIA
Arfresâ: SIcitWkM, Sttada Episcopiei nr 1. 920023. Judeţul Ialomiţa. CUI 4305352 

Telefon: 0243/231.401, Pa* 0243/212.149

h ilp .  //.nuo)tlp.u(Uobo/U fo  | tm » f l  <o

HOTĂRÂRE

m  122669/27.12,2021

privind aprobarea Regulamentului de desfiinţnrc/ridicarc construcţiilor 
având destinaţia dc “ garajc'*c\ecutate pe terenuri aparţinând domeniului 

public imn privat al Municipiului S loboda

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit in şedinţa 
_________ . din data d e __________ 2021, legal constituită;

Având în vedere:
- Referatul dc aprobare al domnului primar Soare Drugoş;
- Referatul al Comisiei dc redactare a unui proiect de hotărâre de consiliul local prin care se 
stabilesc procedurile de inventariere ţi  demolare a garajelor existente pe domeniul public'privat 
ai Municipiului Slobozia.
- Raportul de avizare al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului Local Slobozia;

în baza dispoziţiilor art. 87 alin. 0 ) ,  ari. 129 alin. (1)» alin, (2) Iii. c), art. 286 ari. 354 şi ari. 
355 din Ordonanţa de Urgenţii a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare:

Prevederile dispoziţiilor art. (7) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionali 
în administraţia publică, actualizată;

în temeiul art. 84. art. 129 alin. (1). alin. (2) lit. b) şi d), coroborate cu prevederile alin. (7) 
şi alin. (14), respectiv ale art. 139 alin. (I) lit. ce) din Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare,

A rt.l Se aproba Regulamentul de desfiinţare/ridicare construcţiilor având destinaţia de 
“garaje’*executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Slobozia, 
conform Anexei, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se mandatează Primarul Municipiului Slobozia să emită dispoziţiile de 
ridicare/desfiinţare, aşa cum este menţionată în prezentul Regulament la art.9.

Art.3 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei 
Municipiului Slobozia şi pe vvebsite-ul httns://municipiulslohozia.ro.

Art.4 Secretarul General al Municipiului Slobozia asigură comunicarea prezentei 
hotărâri din aparatul dc specialitate şi direcţiilor subordonate ale municipiului Slobozia, precum 
şi persoanelor direct interesate.

Preşcd inte de şedinţă contrasemnează,

HOTĂRĂŞTE:

Secretar Genera! Municipiu



Anexa la HCL nr.......J........

REGULAMENT
pentru Inventarierea, ridicarea sau desfiinţarea garajelor amplasate pe domeniul

public/privat al municipiului Slobozia

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

AR I'. 1(1) Obiectul, scopul şi sfera de reglementare a prezentului regulament il constituie 

ansamblul de norme cu privire la modul de inventariere, evaluare, ridicare sau desfiinţare a 

construcţiilor şi amenajărilor de tip „garaj” în conformitate eu documentaţia de urbanism şi de 

amenajare a teritoriului prin uplicarea sistemului dc documente normative in construcţii în scopul 

asigurării transparenţei şi publicităţii la  emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii 

favorabile pentru sporirea capacităţii de parcare a autovehiculelor şi a  circulaţiei acestora, a 

fluenţei şi a  siguranţei circulaţiei la nivelul municipiului Slobozia. în plus, o astfel #  

reglementare se justifică pentru amenajarea de accese auto şi pietonale, locuri de joacă, spaţii 

verzii sau alte funcţiuni de utilitate publică, după ea*, In fimeţie de necesităţile din zonă, precum 

şi pentru executarea unor lucrări de interes public realizate în baza unor documentaţii tehnîco- 

economice sau a unor documentaţii de urbanism legal aprobate,

(2): Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice sau persoanele 

juridice dare deliu construcţii şi amenajări de tţp „garaj* In-scopul desfiinţării, ridicării $ m  

relocării acestora, ori a construcţiilor de orice gen. categorie eu destinaţia de garaj amplasate pe 

domeniul public sau privat al municipiului Slobozia fără autorizaţiile legale,

ART, 2 în sensul prezentului regulament, următoarele noţiuni se definesc astfel:

a) garaj - clădire sau încăpere special amenajată pentru adăpostim» şi întreţinerea ori 

repararea autovehiculelor;

b) garaj tip „Călăraşi” * structură prefabricată special amenajată pentru adăpostirea 

autovehiculelor;

c) autorizat ie de desfiinţare -  act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează 

executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/amenajări;
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d) construcţii cu caracter provizoriu -  construcţiile autorizate ca atare, indiferent de naturu 

materialelor utilizate, care, prin specificul funcţiunii adăpostite ori datorită cerinţelor 

urbanistice impuse de autoritatea publică, au o durată de existenţă limitată, precizată şi prin 

autorizaţia de construire;

e) dispoziţia primarului - actul administrativ cu caracter individual sau normativ emis de 

primar, in vederea organizării executării legii sau a executării in concret a legii, care dă 

naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

ART. 3 (1) Pentru garajele tip „Călăraşi" in privinţa cărora există indicii temeinice că ur fi 

amplasate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale fără contract de 

concesiune valabil, fără documente care să ateste ocuparea domeniului public^privat al 

municipiului Slobozia sau Iară autorizaţii legale, agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale 

Slobozia, precum şi agenţii constatatori din aparatul de specialitate al primarului. împuterniciţi 

de acesta, vor întocmi proecse-verbale de constatare,

(2) Cu ocazia întocmirii procesul ui-verbal, primarul, la propunerea agenţilor constatatori 

prevăzuţi la art. 3, alin. (I) îl somează pc proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia, prin poştă 

şi sau curierei rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, ca in termen de 30 .zile de la 

primire să ridice garajul dc pc terenul aparţinând domeniului public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale.

(3) în cazul in care procedura de comunicare nu este îndeplinită şi somaţia este restituită 

emitentului, agenţii constatatori prevăzuţi la ari. 3, alin. ţ l j  au obligaţia dc a comunica 

documentul respectiv prin afişare la domiciliul sau sediul proprietarului ori al deţinătorului legal 

al garajului.

(4) Procedura de comunicare a somaţiei se supune prevederilor de comunicare prevăzute de 

Codul de procedură civilă, respectiv in cazul citării ori comunicării actului de procedură efectuat 

prin poştă sau curierat rapid procedura se socoteşte îndeplinită la data semnării de către parte a 

confirmării dc primire ori a consemnării, de către funcţionarul poştal sau dc către curier a 

refuzului acesteia de a primi corespondenţa sa şi în cazuri excepţionale prevăzute la alin. (3) la 

data afişării la adresa de domiciliu.

ART. 4 în cazul în care, in urma notificării prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deţinătorul 

legal al garajului nu desfăşoară operaţiuni de ridicare, acestuia i se aduce la cunoştinţă faptul că 

refuzul de a prelua garajul constituie contravenţie şl se sancţionează.
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ART. 5 (1) Pentru informarea cetăţenilor cu privire la ridicarea/desfiinţarea garajului al cărui 

proprietar/deţinător nu a putut fi identificat, în termen dc 5 zile de la întocmirea procesului* 

verbal de constatare se aduc la cunoştinţă publică data, ora şi locul ridicării/desfiinjării garajului, 

precum şi coordonatele CiPS,

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin anunţ publicat intr-un cotidian local şi prin 

afişarea listei cuprinzând datele din conţinutul urt. 5, alin. (1) intr-un loc special amenajat la 

avizierul primăriei.

AR T. 6 La împlinirea termenului prevăzut Iu art. 3, alin. (2), garajul trece de drept in proprietatea 

privată a municipiului Slobozia, drept pentru care primând va dispune, la propunerea organului 

constatator, inventarierea, expertizarca, desfiinţarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea 

garajului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc 

special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

ART. 7 (1 ) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 6 se suportă de 

proprietarul sau de deţinătorul legal al garajului ori, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în 

urma valorificării garajului, materialelor rezultate din demolare şi alte bunuri depozitate 

neautorizat pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritorialc.

(2) Restituirea garajului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proccs-verbal 

dc predare-primire. In termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică garajul face 

dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor şi amenzilor prevăzute de lege, aferente 

respectivului garaj. Restituirea sc face cu aprobarea primarului, pe bază dc proces-vcrbul încheiat 

de împuternicitul acestuia.

ART.8 Ridicarea/desfiinţarea garajului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care 

primarul o poate dispune în situaţiile, în care, clădirea este amplasată pe domeniul public sau 

privat al unităţii administrauv-teritoriale tară contract de concesiune valabil, ţâră documente care 

să ateste ocuparea domeniului publie/privat al municipiului Sle-bozia sau fără autorizaţii legale, 

ART.9 (1) Dispoziţia de ridicare se dispune, in scris şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 

informaţii:

a) data. ora şi locul ridicării garajului;

b) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată;

c) menţiuni privind executarea de planşe foto sau înregistrarea video a ocupării domeniul public 

sau privat a! municipiului Slobozia;
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d) menţiuni privind avarii vizibile ale garajului;

e) dote privitul coordonatele GPS şi poziţia garajului.

(2) Dispoziţia de ridicare se dispune, in scris, de primarul municipiului, va purta denumirea 

instituţiei din caic face parte şi se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul 

exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru administratorul domeniului public sau, după 

caz. pentru operatorul desemnat de către administraţia publică locală, iar al treilea exemplar 

pentru persoana care solicită restituirea garajului.

ART.10 Activitatea de ridicare/desfiinţare a garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administraţi v-teritoriale fără contract de concesiune valabil, fără documente care să ateste 

ocuparea domeniului public/privat al municipiului Slobozia sau tară autorizaţii legale presupune 

următoarele:
a) Emiterea dispoziţiei de ridicare/desfiinţare, în 3 exemplare.

b) Operaţiunea de ridicare, transport şi depozitare, realizată de către operatorul desemnat de către 

autoritatea locală, cu autovehicule special destinate acestui tip dc activitate care corespund din 

punct dc vedere tehnic circulaţiei pe drumurile publice;

c) Ridiearea/desfiinţarea şi transportul garajelor se va face în condiţii de siguranţă, astfel încât să 

nu se producă nici un fel dc eveniment rutier;

d) Vehiculele destinate ridicării şi transportului garajelor amplasate pe domeniul public sau 

privai al unităţii administrativ-teritoriale tară contract de concesiune valabil, tară documente care 

să ateste ocuparea domeniului public/privat al municipiului Slobozia sau fără autorizaţii legale, 

trebuie să asigure transportarea în condiţii de siguranţă pe drumurile publice a garajului ridicat;

e) Modalitatea de ridicare şi de transport a garajelor amplasate pe domeniul public sau privat al 

unităţii administrat!v-teritoriale fără contract de concesiune valabil, fără documente care să ateste 

ocuparea domeniului public/privat al municipiului Slobozia sau fără autorizaţii legale, trebuie să 

nu producă deteriorări garajului transportat sau afectarea structurii acestuia;

g) Fotografierea sau înregistrarea pe suport magnetic a garajelor ce urmează a fi ridicate pentru 

evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora;

h) Depozitarea într-un spaţiu amenajat corespunzător de către autoritatea locală şi asigurarea 

integrităţii garajelor;

i) Restituirea garajelor după achitarea tuturor tarifelor aprobate prin hotărâre a Consiliului l ocal 

al Municipiului Slobozia;
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j) Eliberarea garajului ridicat şi depozitat se va face numai proprietarului, deţinătorului, 

utilizatorului sau posesorului, după caz, In baza documentelor care atestă proprietatea ori 

deţinerea legală a acestuia.

ART. 11 în scopul facilitării operaţiunilor de ridicare a garajelor amplasate pe domeniul public 

sau privat al unităţii administrat!v-teritoriale fără contract dc concesiune valabil, fără documente 

care să ateste ocuparea domeniului public/privat al municipiului Slobozia sau fllrfi autorizaţii 

legale, se desfiinţează orice tip de amenajare din orice tip de material care împiedică ridicarea în 

condiţii de siguranţă a garajelor tip „Călăraşi".

ART. 12 Ridicarea garajelor se realizează atât de proprietari/deţinători, cât şi dc către D.A.D.P. 

Slobozia sau operatorul desemnat dc către autoritatea locală.

ART. 13 Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor de ridicare a garajului, în cazul 

proprietarilor/deţinătorilor care reziliazâ contractul de concesiune cu cel puţin 12 luni de zile 

înainte de termen, se suportă integral din bugetul municipiului Slobozia.

AR'P. 14 Proprietarul/deţinătorul garajului este direct răspunzător în situaţia, în care, după 

notificare nu eliberează imobilul de toate bunurile depozitate în interior. în scopul punerii in 

executare a măsurii tehnico-administrative de ridicare a garajului tip „Călăraşi".

ART, 15 Proprietarul/deţinătorul garajului care reziliază contractul dc concesiune, cu cel puţin 

12 luni dc zile înainte de termen, va solicita anularea încetarea contractului de concesiune plinir

ii cerere tip în concordanţă cu anexa 1,

ART. 10 Odaia cu rid i car ea‘des fiinţarea garajului se vor efectua planşe foto cu amplasamentul 

eliberai şi se va încheia un proces-verbal de constatare în 3 (treifin vederea radierii construcţiei 

din evidenţele fiscale şi din cartea funciară, conform anexei 2.

ART. 17 în  unita solicitării concesionarului pentru rczilierea/incctarca contractului de 

concesiune şi a procesului-verbal de constatare, părţile de comun acord vor conveni la încheierea 

unui acord de reziliere în 4 (patru) exemplare potrivit anexei 3.

ART. 18 (1) Valorificarea garajelor tip „Călăraşi", ridicate prin dispoziţie a primarului şi 

nerevcndicatc de proprictar/deţinălor in termenul legal, precum şi a bunurilor aflate în interiorul 

acestora, după ea/., care au fost trecute în domeniul privat al municipiului Slobozia, se face prin 

vânzare, în condiţiile legii.

(2) în vederea valorificării vor fi efectuate toate demersurile pentru evaluarea garajului, prin 

grija primarului, pe baza unei expertize de specialitate.
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(3) Vânzarea sc poate tace prin una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale in 

vigoare, astfel:

a) vânzare Ia licitaţie;

b) vânzare directă;

e) alte modalităţi prevăzute de lege.

ART. 19 Sumele obţinute din valorificarea garajelor nerevendicate de proprietar‘deţinător în 

termenul legai, precum şi cele obţinute din amenzile aplicate potrivit art. 4 şi art. 20 din 

prezentul regulament se fac venit la bugetul municipiului Slobozia şi acoperă cheltuielile 

ocazionate de efectuarea operaţiunilor de inventariere, cxpertizarc. desfiinţare, ridicare, 

transportare şi depozitare a garajelor şi a bunurilor aliate in interiorul acestora.

ART. 20 (1) Refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al garajului de a se conforma 

somaţiei prevăzute la an. 3 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi sc sancţionează cu amendă dc 

la 1.000 Ici la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se face dc către poliţiştii locali sau de către 

împuterniciţi ai primarului.

ART. 21 Contravenţiei prevăzute la art. 6 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr, 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia:
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ANEXA I ia Regulament

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul(a)......  ............... . *##,*# *** ** reprezentant
al ........................................................ .....................*........ ,cu sediul/dornidliui în
judeţul............................................  localitatea .................. ..................., cod poştal ..................
strada.................. ...........................  nr.........bloc ....................... . seara...,......... ap............ .
telefon .......................................... ...... . vă rog să-mi aprobaţi rcziliereaftncetarea contractului de
concesiune nr.
din ............................................... pentru garajul amplosat/construit în
zona ...................................... strada ........... ........................... lot ............. .
deoarece garajul a fost ridicat/desfiinţat.

Menţionez că terenul a fost/nu a fost adus la starea iniţială.

Anexez la prezenta cerere:
a) BI/CI pentru persoanele fizice/eertificat de înmatriculare pentru persoanele juridice:
b) contractul de concesiune a terenului pe care este edificat garajul;
c) autorizaţia de construire pentru garaj, după caz;
d) fotografic cu amplasamentul eliberat.

Data Semnătură

* *-***:*» **•»**♦■

Pagina 7 din 9



1)IRECŢIA URBAN 1SM Şl SERVICII UTILITĂŢI PUBUCE ANEXA 2
COMPART1MENT DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII la Regulament
Nr. din 2021

Primar, 
Soare Dragoş

PROCES VERBAL DE CONSTATARE 

încheiat astăzi, . . .

Subsem natul(a)........................... . in calitate de consilier In cadrul Compartimentului

Disciplina în Construcţii, împreună cu dl................... .. în calitate de Şef Birou Urbanism şt

Amenajarea Teritoriului, ca urmare a solicitării nr..............  din ............... . înaintată de

dl.............................. domiciliat în Municipiul Slobozia,....................... b lo c ....... . scara.....ap......... .

Jude|ul Ialomiţa, am efectuat verificări pe teren în data mai sus menţionată, la adresa din 

Slobozia,............................

în urma verificărilor, s-a constatat faptul că dl................s-a supus somaţiei Primăriei

Municipiului Slobozia, ridicând garajul lip Călăraşi, situat pe amplasamentul d in .......................

Totodată, s-a constatat faptul că terenul proprietate privată a IL-AX Municipiul Slobozia, 

a  tbst adus la starea iniţială conform Contractului de Concesiune tar...,.,.,, din fapt m

reiese şi din fotografiile anexate.

Prezentul document, în care facem menţiunea că desfiinţarea s-a realizat fără Autorizaţie 

de Demolare, a fost întocmit în trei exemplare pentru a-i servi la radierea construcţiei din 

evidenţele fiscale şi din curtea funciară, după caz.

Şef Birou Urbanism. Beneficiar,

întocmit.
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DIRECŢIA URBANISM Şl SERVICII UTILITĂŢI PUBLICE 

COMPARTIMENT c o n t r a c t e  d e  c o n c e s i u n e

ANEXA 3

In Regulament

ACORD DE REZILIERE

A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.................. d in ..... ..........

MUNICIPIUL SLOBOZIA, având sediul în str. Episcopiei nr. I, Slobozia, jud, 
Ialomiţa, tel. 0243/231450, fax 0243/21214!?, cod ti scai 4365352, reprezentat prin Primar Soare 
Dragoş, in calitate de concedcnt,

.....................cu domiciliul/sediul în municipiul Slobozia, strada ....................................... .
b loc ..... , scara .......ap......... judeţul Ialomiţa, C.N.P................................ . în calitate de concesionar,

in conformitate cu H.C.L. nr...........J .............. privind Regulamentul........... în urma
solicitării nr..................i................ pentru rezilierca/încetarea Contractului de concesiune
nr........ ...............J ............. şi Procesul verbal de constatare nr.....................din............. ..................
părţile dc comun acord au convenit încheierea prezentului acord.

Art. 1 începând cu data de ..............>...... încetează prin acordul părţilor contractul de
concesiune nr...........................................

încheiat astăzi........... in 4 (patru) exemplare.

CONCEDE NT, CONCESIONAR*
M unicipiul Slobozia

Primar,

Birou Juridic, Director Finanţe Publice Locale

întocmit,

Pagina 9 din 9



PRIMAR
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresd: •/>.». Strada 6pir>copiel n» t. 920QH Jsîdtîţul faiwr.i-.T CUI 4365393
Telefon: 02.13/2‘ii 40î,Fa* 0243/212 149

v /fb i r t t :  hiipi7/m vnicii>(uKiol>oji4 i«  ] im «li; e f f l c te m u n k lp lu h io b a i l r r u

Nr. 122666/27.12,202 î

REFEERAT DE APROBARE.
al proiectului <lc hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

pentru inventarierea, ridicarea sau desfiinţarea garajelor am plasate pe dom eniul
public/privat al m unicipiului Slobozia

Supunem spre aprobare proiectul de hotărâte promovat in urma Referatului de specialitate al 

Comisiei de lucru constituit prin Dispoziţia Primarului nr. 1,460/25.10.2021.

Necesitatea elaborării unui Regulament de aprobare a Regulamentului pentru inventarierea, 

ridicarea sau desfiinţarea garajelor amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia a 

apărut «lată eu încetarea prelungirii contractelor de concesiune privind terenurile pe care sunt 

amplasate garaje In municipiul Slobozia.

l a  nivelul Municipiului Slobozia au fost adoptate şi aprobate o  scrie de măsuri prin care se 

vor materializa proiecte m  vor duce la o mat buna organizare şî utilizare & domeniului public şi 

pri vat al municipiului Acesta este un  motiv important pentru a dezafecta 2»ne ce întră în pianul dc 

începere a lucrărilor pentru o serie de proiecte europene aflate în derulare la acest moment.

Prezentul Regulament conţine toate etapele derulării acestui proces de inventariere, ridicare 

Sau desfiinţate a garajelor amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia, iar 

ncrespcctarca prevederilor sale constituie contravenţie sau infracţiune, în funcţie de încadrarea 

juridică a faptei.

Regulamentul constituie Anexă la proiectul de hotărâre şi va fi supus transparenţei 

decizionale, confomi prevederilor art. 7 din Legea nr, 52/2003, actualizată.

Faţă dacele menţionate mai sus, rugăm Consiliul Local să  aprobe proiectul de hotărâre.
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Nr. 122620 din 27.12,2021

REFERAT DE SPECIALITATE
de aprobarea Regulamentului pentru inventarierea, 

ridicarea sau desfiinţarea garajelor amplasate 
pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia

Supunem spre analiză, dezbatem publică şi aprobare prezentul proiect de 
hotărâre având la bază următoarele:

- în baza dispoziţiilor an. 87 afin. ($ ), art. 129 alin. (J)# alin, (2) lit. c), a n  
286 ari 354 şi art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr, 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şt completările ulterioare;

- prevederile dispoziţiilor art, (7) din Legea nr, 52/2003 privind transparenţa 
decîzională în administraţia publică, actualizată;

- în temeiul art. 84, art. 129 alin. (I), alin. (2) lit. b) şi d), coroborate cu 
prevederile afin. (7) şi afin. (14), respectiv ale art. 139 alin. (1) I ii ee) din Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere şi aprobare, propunem 
adoptarea unei hotărâri privind Regulamentul pentru inventarierea, ridicarea sau 
desfiinţarea garajelor amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia.

Având în vedere faptul că în ultima perioadă de timp termenul de valabilitate 
al unor contracte de concesiune teren pentru garaje este expirat, e l  transmiterea 
dreptului de concesiune nu :s»a realizat după operaţiunea notarială sau funcţiunea 
Spaţiului construit a fost schimbată şi blocarea cu autoturisme parcate pe 
principalele artere de circulaţie din municipiu, cât şi multitudinea situaţiilor cu care 
s-a confruntat personalul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Slobozia 
şt Poliţia Locală a Municipiului Slobozia, se impune necesitatea elaborării unui 
Regulament pentru inventarierea, ridicarea sau desfiinţarea garajelor amplasate pe 
domeniul public/privat al municipiului Slobozia, proiect pe care îl vom supune 
dezbaterii publice şi ulterior, analizei Consiliului Local în vederea adoptării unei 
hotărâri.

i



Prezentul Regulament stabileşte modul de inventariere şi ridicare/desfiinţare 
garaje amplasate pe domeniul public/privat al municipiului Slobozia

Nerespectarea interdicţiilor sau obligaţiilor prevăzute în proiectul de act 
normativ va constitui contravenţie şi se va sancţiona cu amendă, dacă fapta nu va fi 
comisă în aşa fel încât să constituie infracţiune, potrivit legii penale.

Prezentul proiect de hotărâre referitor la Regulamentul pentru inventarierea, 
ridicarea sau desfiinţarea garajelor amplasate pe domeniul public/privat al 
municipiului Slobozia a fost iniţiat şi elaborat de către Comisia de redactare a unui 
proiect de Hotărâre de Consiliu Local prin care se stabilesc procedurile de 
inventariere şi demolare a garajelor existente pe domeniul public al Municipiului 
Slobozia, constituită în conformitate cu Dispoziţia Primarului m\ 1460/25.10.2021.

Faţă de cele prezentate mai sus, urmează să fie supus dezbaterii publice şi 
ulterior, analizei Consiliului Local în vederea adoptării unei hotărâri de consiliu.

Comisia:
- D-nul Muşat Gabriel - preşedinte;
- D-nul Nedelcu Valentin - membru;
- D-nul Roşea Valeriu - membru;
- D-na Bărboşelu Oana Mariana - membru;
- D-na Condrea Violeta Ionela - membru;
- D-nul Radosav Tiberiu - membru; nj
- D-nul Bocioagâ Ciprian - membru;
- D-na Grecu Lidia - secretar co


