
”În referire la articolul publicat la data de 07.01.2022 și purtând titlul ” ZIP Escort 
a cerut anularea regulamentului primăriei privind întreținerea spațiilor verzi”, Zip 

Security Sistems S.R.L. învederează următoarele : 
Dincolo de neconcordanța dintre titlul articolului și conținutul acestuia, în sensul că 

nu Zip Escort S.R.L. s-a adresat instanței de contencios administrativ ci Zip Security 
Sistems S.R.L., informațiile transmise sunt incomplete și spunem aceasta motivat de 
faptul că cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța – Secția de contencios 

administrativ și fiscal sub nr. 83 / 118 / 2022 nu vizează nicidecum anularea în tot a 
Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, 

întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al municipiului Constanța nr. 77 / 2021 ci numai constatarea nelegalității unui 
singure dispoziții din acesta anume art. 37, conform cu care : ”Pentru contravențiile 

prevăzute la art. 8, pct. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 
și 26 – sancțiunea se va aplica proprietarului vehiculului așa cum este el definit în 

prezenta hotărâre.” . 
În considerentele expuse de noi prin cererea introductivă de instanță s-a arătat, în 

principal, faptul că actul normativ instituie o răspundere contravențională a 

proprietarului autovehiculului în condițiile în care, în cea mai mare parte a lor, atitudinile 
neconforme și astfel de natură a atrage o răspundere contravențională pot fi imputate 

numai unor subiecte calificate, respectiv persoanele fizice conducători ai autovehiculelor 
și aceasta pentru simplul motiv că presupune operarea comenzilor acestora . Cu titlu de 

exemplu : 
- art. 8, pct. 11 – ”11. Nerespectarea dispozițiilor date și/sau a semnalelor 

efectuate de polițistul local, care desfășoară activități conform atribuțiilor legale.” 

- art. 8, pct. 14 – ”14. Circulația vehiculelor fără a poseda autorizați/aviz, pe 
falezele și locurile destinate promenadei pietonale, cu excepția trotinetelor și 

bicicletelor.”  
- art. 8, pct. 17 – ”17. Efectuarea cu intenție de manevre prin derapaje, întoarceri 

bruște, accelerări și frânări bruște cu autovehicule, executate pe domeniul public sau 

privat la municipiului Constanța.”        
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