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HOTARAREA Nr. 272 Data: 17.12.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea ~i eliberarea 

vehiculelor Iara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sacele 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 17.12.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 71018/23.10.2020 al initiatorului Primar - ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii unui REGULAMENT privind identificarea, ridicarea, 
transportul, depozitarea ~i eliberarea vehiculelor Iara stapan sau abandonate pe domeniul public sau 
privat al Municipiului Sacele, in vederea unei mai bune gospodariri in Municipiul Sacele din punct de 
vedere al degajarii terenurilor apat1inand domeniului public sau privat de ma~ini abandonate sau Iara 
stapan, al pastrarii unui climat de ordine publica, in conf01mitate cu prevederile legate in vigoare; 

Vazand Raportul de specialitate nr. 71.020 I 23 .10 2020 al Serviciului Politia Locala; 
Luand in considerare Nata de completare nr. 78643/09.12.2020 al Serviciului Politia Locala 

~i A vizele Comisiilor de specialitate; 
A vand 1n vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata; Legii nr. 24/2000 privind no1mele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
n01mative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor Iara stapan sau abandonate pe terenuri apat1inand domeniului public sau privat al 
statului ori al unitatilor administrativ teritoriale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 
273/2020 pentru modificarea ~i completarea Ordonantei Guvernului nr. 2112002, privind gospodarirea 
localitatilor urbane ~i rurale; Legii politiei locale nr. 155/ 2010, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr. 421/2002; Ordonantei de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 
completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

in temeiul prevederilor art. 87 alin. (5); art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n); art. 133 
alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); art. 139 alin. 1); art. 196 alin.(1) lit. a); art. 197 alin. (1); art. 243 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOTARASTE: 

Alt. l. Se aproba Regulamentul privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea ~i 
eliberarea vehiculelor Iara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului 
Sacele, conform Anexei care face parte din prezenta hotarare. 

Alt.2. Prezentul Regulament intra in vigoare in te1men de 30 de zile de la data aducerii la 
cunostinta publica a prezentei hotarari. 



Art.3. Oda ta cu adoptarea prezentei hotarari, once dispozitie contrara !~i !nceteaza 
aplicabilitatea. 

Sacele, prin aparatul de specialitate, raspunde de ducerea la 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

'I~ f u,\: ,, ''L '•'1 o'-· s1uu\.. \.. 

Redactat: Insp. Acaroaie Elena/5exi_ 
Hotararea a fost adoptata: 17 voturi pentru, 0 !mpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 17 
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Anexa la H.C.L. nr.272/17.12.2020 

REGULAMENT 
privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea ~i eliberarea 

vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sacele 

Capitolul I - DISPOZITII GENERALE 

Art.1. (1). Prezentul Regulament prevede modalitatile concrete de punere 'in 
aplicare a prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 
rara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat 
al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare ~i ale H.G. nr. 156/2003 privind Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.421/2002. 

(2). Prezentului Regulament Ii sunt aplicabile ~i prevederile Legii m-. 
273/2020 pentrn modificarea ~i completarea Ordonantei Guvernului nr 21/2002, 
privind gospodarirea localitatilor urbane ~i rurale. 
Art.2. In sensul prezentului Regulament expresiile ~i termenii de mai jos au 
urmatorul lnteles: 

1. vehicul: orice mijloc de transport pe o cale de comunicatie terestra, 
subterana, aeriana sau pe apa, care este parasit ori rara stapan; 

2. vehicul fara stapan: vehicul de orice categorie, rara placuta de 
lnmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau 
privat al municipiului Sacele, al carui proprietar sau detinator legal este 
necunoscut; 

3. vehicul abandonat: vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public 
sau privat al municipiului Sacele de eel putin 6 (~ase) luni, al carui 
proprietar sau detinator legal este cunoscut, lnsa exista indicii temeinice 
ca acesta nu respecta conditiile legale pentru a circula pe drumurile 
publice; 

4. domeniu public: totalitatea bunurilor mobile ~i imobile dobandite potrivit 
legii, aflate In proprietatea publica a unitatilor administrativ - teritoriale ~i 
ale statului, care, potrivit legii prin natura lor, sunt In folosinta sau In 
interes public local ori judetean, declarate ca atare prin hotarare a 
consiliilor locale sau a consiliilor judetene ~i care nu au fost declarate prin 
lege bunuri de uz ori de interes public national; 



5. domeniu privat: totalitatea bunurilor mobile ~i imobile, altele decat cele 
care fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale 
~i al statului, intrate In proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de 
lege. 

6.vehicul stafionat pe domeniul public: vehicul care ocupa domeniul 

public In afara spatiilor marcate expres de administratorul domeniului 
public. 
7 .drum public: orice cale de comunicatie terestra care nu este cale ferata 
~i este special amenajata pentru trafic pietonal si rutier si deschisa pentru 
circulatie. 

Art.3.(1). Primarul Municipiului Sacele, desemneaza prin dispozitie un angajat 
resposabil din cadrul Primariei mun. Sacele cu atributii In domeniul aplicarii 

) prezentului Regulament. 
(2). Politi~tii locali din cadrul Serviciului Politia Locala Sacele - Biroul 

Ordine ~i Lini~te Publica, Paza Obiective, Circulatie Rutiera, Evidenta 
Persoanei vor actiona pentru punerea In aplicare a prezentului Regulament ~i 
vor colabora i'n acest sens cu angajatul responsabil desemnat. 

Capitolul II - SESIZAREA 
Art.4.(1). Cetatenii pot anunta In scris existenta unor vehicule stationate de eel 
putin 6 (~ase) luni pe domeniul public, prin depunerea unei sesizari, care se 
lnregistreaza imediat la Compaitimentul Informatii Publice, Proceduri 
Administrative ~i Informatii Cetateni din cadrul Primariei mun. Sacele, sesizarea 
dupa lnregistrare fiind directionata catre Serviciul Politia Locala Sacele. 

(2). Cetatenii pot anunta ~i verbal existenta unor vehicule stationate de 
eel putin 6 (~ase) luni pe domeniul public, la compartimentul Dispecerat al 

) Serviciului Politia Locala Sacele din mun. Sacele, str. Mihai Eminescu nr.4, sau 
direct la telefoanele 0268.274555 I 0752271130. 

(3). Politi~tii locali aflati In serviciu In cadrul compartimentului 
Dispecerat al Serviciului Politia Locala Sacele, vor mentiona sesizarile primite 
i'n rapoaitele de activitate ~i le vor lnscrie lntr-un registru special de evidenta 
lntocmit In acest sens. 
Art.5. Conducerea Serviciului Politia Locala Sacele va include cu operativitate 

In programul de activitate al agentilor constatori aflati sub autoritatea sa, 
misiunea de verificare a fiecarei sesizari. 
Art.6.(1). In cazul i'n care sesizarea este lntemeiata, agentii constatatori 
apartinand Serviciului Politia Locala Sacele vor culege de pe vehicul datele 
minime posibile referitoare la numarul de i'nmatriculare, daca este cazul, 
categoria, marca ~i tipul, seria motorului, starea fizica, seria de ~asiu sau 
caroserie, culoarea ~i vor 1ntocmi un proces - verbal de constatare, anexa la 
prezentul regulament. 



(2). La procesul - verbal de constatare se vor anexa fotografii ale 
vehiculului care sa permita identificarea ~i vizualizarea starii lui fizice ~i a 
locului in care se afla, procesul - verbal de constatare va fi semnat de 2 ma1tori, 
de regula locatari ai unor imobile situate in vecinatatea terenului/locului pe care 
se afla vehiculul rara stapan sau abandonat. 

(3). Cu ocazia intocmirii respectivului proces - verbal, agentul 
constatator va afi~a o somatie pe caroseria vehiculului, prin care se solicita 
ridicarea acestuia de pe terenul apartinand domeniului public sau privat al 
statului ori al municipiului Sacele, in termen de 10 zile. 

(4). La indeplinirea termenului prevazut la alin.(3), primarul va dispune 
la propunerea organului constatator, dupa caz, inventarierea, expertizarea, 
ridicarea transp01tarea ~i depozitarea vehculului ~i a bunurilor aflate in 
interi01-ul acestuia, intr-un loc special amenajat. 

(5). Datele de identificare ale vehiculului vor sta la baza procesului de 
) identificare a proprietarului sau a detinatorului legal. 

) 

Capitolul III - IDENTIFICAREA PROPRIETARULUI 
Art. 7. Pentru identificarea proprietarului sau a detinatorului legal, agentul 

constatator va lua urmatoarele masuri : 
a). va solicita dispecerului de serviciu sa acceseze baza de date pentru a 

obtine datele de identificare ale autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie 
motor, marca, model, culoare) ~i informatii referitoare la proprietar; 

b ). va comunica prin grija ~efului Biroului Ordine ~i Lini~te Publica,Paza 
Obiective, Circulatie Rutiera, Evidenta Persoanei din cadru Serviciului Politia 
Locala Sacele, responsabilului din cadrul primariei cu atributii in aplicarea 
prezentului Regulament o copie a procesului - verbal de constatare, care va 
initia demersuri pentru afi~area unui anunt intr-un loc special amenaja la sediul 
primariei ~i pe site-ul institutiei, prin care se aduc la cuno~tinta publica 
caracteristicile tehnice ale vehiculului ~i locul de unde acesta a fost identificat, 
in termen de 5 zile de la primirea respectivului proces. 
Art.8.(1). In cazul in care proprietarul sau detinatorul legal este identificat, 
agentul constatator va trimite acestuia o invitatie de prezentare, in termen de 5 
zile de la primire la sediul Primariei Municipiului Sacele - Serviciul Politia 
Locala Sacele, pentru clarificarea situatiei vehiculului. 

(2).ln cadrul intalnirii agentul constatator aduce la cuno~tinta 
proprietarului sau detinatorului legal procesul verbal de constatare ~i somatia ~i 
solicita daca este cazul date referitoare la Inspectia Tehnica Periodica a 
vehiculului, prezentand consecintele pastrarii vehiculului in cauza, pe domeniul 
public sau privat al mun.Sacele. 
Art.9. Dupa finalizarea verificarilor privind stabilirea identitatii proprietarului 
sau detinatorului legal, politi~tii locali lntocmesc un rapo1t privind vehiculul 



analizat, la care anexeaza copii dupa toate documentele relevante ~i pe care le 
transmit responsabilului din cadrul Primarie mun. Sacele. 

Capitolul IV - RIDICAREA VEHICULULUI 
Art 10. Pe baza raportului primit de la agentii constatori din cadrul Serviciului 
Politia Locala Sacele, responsabilul din primarie cu aplicarea prezentului 
Regulament initiaza emiterea dispozitiei primarului mun. Sacele privind 
ridicarea, transp01tul ~i depozitarea vehiculului. 
Art.11.(1). Restituirea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se face 
pe baza de proces verbal de predare - primire, 1n termen de 10 (zece) zile de la 
data la care persoana reclama vehiculul face dovada: 

a) calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia; 
b) achitarii tuturor taxelor ~i impozitelor prevazute de lege; 

1 ) c) achitarii sumelor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentu 

) 

inventarierea, expertizarea, ridicarea, transp01tul, depozitarea ~i paza 
vehiculului; 

d) platii la zi a tarifului de parcare, 1n cazul vehiculelor ridicate din 
parcari; 

e) detinerii inspectiei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv. 

(2). Odata cu predarea catre proprietar sau detinatorul legal al acestuia se 
predau ~i bunurile aflate 1n interiorul acestora. 

Capitolul V - VEHICULE FARA STAP AN 
Art.12. in situatia 1n care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau 
detinatorul legal, dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data anuntului, 
1n baza raportului primit de la agentul constatator din cad1ul Serviciului Politia 
Locala Sacele, reponsabilul desemnat din cadrul primariei, initiaza emiterea 
dispozitiei primarului privind declararea vehiculului !ara stapan. 
Art.13. Dispozitia primarului privind declararea vehiculului !ara stapan va 
prevedea ~i ridicarea, transportul ~i depozitarea acestuia, daca aceste opratiuni 
nu au fost dispuse anterior. 

Capitolul VI - VEHICULE ABANDONA TE 
Art.14.(1). in cazul 1n care proprietarul a fost identificat, pe baza raportului 
lntocmit de la agentii constatatori din cadrul Serviciului Politia Locala Sacele, 
responsabilul 1mputernicit din cadrul primariei 11 someaza pe proprietar sau pe 
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detinatorul legal al acestuia ca 'in termen de 5 zile de la primire, sa ridice 
vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al mun. Sacele. 

(2). Somatia se comunica prin po~ta/curierat rapid, prin scrisoare 
recomandata cu aviz de primire. In cazul 'in care procedura de comunicare nu 
este indeplinita ~i somatia este remisa emitentului, aceasta va fi comunicata prin 
afi~are la domiciliul sau sediul proprietarului sau al detinatorului legal. 
Art.15. Daca proprietarul sau detinatorul legal nu raspunde somatiei primite 
responsabilul imputernicit din cadrul primariei, initiaza emiterea dispozitiei 
privind declararea vehiculului ca abandonat. 
Art.16. Dupa expirarea unui termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei 
adresate proprietarului sau detinatorului legal, vehiculul trece de drept in 
proprietatea privata a municipiului Sacele. 
Art.17. Trecerea vehiculului 'in proprietatea privata a municipiului Sacele, se 
realizeaza prin dispozitie a primarului. 
Art.18. Dispozitia se comunica de indata proprietarului sau detinatorului legal al 
vehiculului. 
Art.19. Dispozitia primarului poate fi atacata in termen de 5 zile de la data 
comunicarii }a instanta de contencios administrativ, in conditiile legii. 
Art.20.(1) In situatia in care, pana la ramanerea definitiva a hotararii 
judecatore~ti, proprietarul sau detinatorului legal al vehiculului abandonat achita 
suma de 2.000 lei cu titlul de amenda, dispozitia primarului privind trecerea 
vehiculului in proprietatea municipiului Sacele ramane rara obiect, iar vehiculul 
va fi restituit acestora. Amenda se face venit la bugetul local. 

(2). Prevederile alin. ( 1) se aplica ~i in cazul in care amenda a fost platita 
pana la predarea vehiculului catre unitatea de colectare ~i valorificare a 
de~eurilor. 

Capitolul VII 
" VEHICULE STATIONATE PE DOMENIUL PUBLIC, IN ALTE LOCURI 

' " DECAT DRUMUL PUBLIC 

Art.21 .(1) Institutiile publice ~i persoanele fizice ~i juridice au obligatia de a 
nu ocupa domeniul public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de 
administratornl domeniului public. 

(2).Daca un vehicul stationeaza pe domeniul public, in alte locuri decat 
drumul public, politia locala poate dispune masura tehnico-administrativa a 
ridicarii vehiculului. 

(3).Ridicarea vehiculelor constituie serviciu public ~i se realizeaza pe 
durata a 24 de ore. 

( 4).Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, daca a fost dispusa, nu se 
pune in executare sau inceteaza in cazul in care in vehicul este vizibila prezenta 
unor persoane. 
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(5). Conducatorul vehiculului este direct raspunzator In situatia In care 
prezenta unor persoane fizice ~i juridice In vehicul nu este vizibila cu ocazia 
dispunerii sau punerii In executare a masurii tehnico-administrative. 

(6).Ridicarea vehiculului se dispune, In scris, prin dispozitie de ridicare, 
care trebuie sa cuprinda eel putin urmatoarele informatii: 

a) data, ora ~i locul ridicarii vehiculului; 
b) gradul profesional, numele ~i prenumele politistului local care poate 

dispune masura tehnico-administrativa, precum ~i unitatea din care acesta face 
pa rte; 

c) indicarea expresa a temeiului juridic referitor la norma lncalcata; 
d) mentiuni privind lnregistrarea foto sau video a stationarii vehiculului; 

e) men ti uni privind avarii vizibile pe vehicul; 
f) date privind numarul de lnmatriculare/lnregistrare ~i marca vehiculului. 
(7).Dispozitia de ridicare se lncheie In 3 exemplare, cu urmatoarea 

destinatie: primul exemplar pentru emitent, al doilea exemplar pentru 
administratorul drumului public sau, dupa caz, pentru administratia publica 
locala, iar al treilea exemplar pentru persoana fizica sau juridica care solicita 
restituirea vehiculului. 

(8).0peratiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau In 
ridicarea, transportul ~i depozitarea vehiculului. 

(9).Transpmtul la locul de depozitare se realizeaza In conditii care exclud 
deplasarea pe propriile roti a vehiculului ridicat. 

(10).Transportul la locul de depozitare nu se mai executa daca, pana la 
initierea acestuia, proprietarul sau utilizatorul vehiculului ridicat se prezinta la 
locul ridicarii ~i este de acord cu suportarea cheltuielilor efectuate. In acest caz 
se suporta doar contravaloarea operatiunii de ridicare. 

(11).Depozitarea se face numai In spatii corespunzatoare, special 
amenajate de catre administratorul drumului public sau, dupa caz, de catre 
administratia publica locala. 

(12).Vehiculul ridicat se restituie dupa ce se face dovada achitarii tarifului 
aferent operatiunii/operatiunilor efectuate, In baza documentelor care atesta 
proprietatea ori detinerea legala a acestuia. 

(13).Programul de restituire a vehiculelor depozitate In spatiile special 
amenajate se asigura prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. 

Capitolul VIII 
VALORIFICAREA VEHICULELOR FARA STAPAN/ ABANDONATE 

Art.22(1). Valorificarea vehiculelor declarate fara stapan prin dispozitie a 
primarului, precum ~i a bunurilor aflate In interiorul acestora, dupa caz, care au 



) 
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fost trecute In proprietatea municipului Sacele, se face prin vanzare, In conditiile 
legii sau prin valorificarea la o unitate de colectare ~i valorificare a de~eurilor. 

(2). Vehiculele declarate prin dispozitie a primarului ca fiind abandonate, 
dupa parcurgerea etapelor prevazute de lege, sunt transportate la o unitate de 
colectare ~i valorificare a de~eurilor. 
Art.23. Responsabilul cu aplicarea prezentului Regulament din cadrul primariei 
mun. Sacele va initia procedura de predare a vehiculului la o unitate de colectare 
~i valorificare a de~eurilor. 
Art.24. Sumele obtinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a 
vehiculelor rara stapan, precum ~i cele obtinute din amenzile aplicate potrivit 
legii se fac venit la bugetul local al municipiului Sacele. 
Art.25. Cheltuielile ocazionate de efectuarea operatiunilor de identificare, 
ridicare, transp01t ~i depozitare a vehiculului ~i a bunurilor aflate In interiorul 
acestuia se sup01ta de proprietarul sau detinatoml legal al vehiculului, In situatia 
prevazuta la a1t. l l alin. ( 1) din prezentul Regulament, sau de bugetul local In 
celelalte situatii. 

Capitolul IX - DISPOZITII FINALE 
Art.26. Achizitionarea serviciilor de ridicare, transp01t ~i depozitare a 
vehiculelor rara stapan, abandonate sau stationate pe domeniul public sau privat 
al municipiului Sacele se va realiza conform reglementarilor legate In vigoare. 
Art.27. Refuzul proprietarului sau al detinatomlui legal al vehiculului de a se 
conforma somatiei de a ridica vehiculul aflat In locul special amenajat ~i 

revendicat potrivit prevederilor att.6 alin (3) din Legea nr 421 /2002, constituie 
contraventie ~i se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000lei. 
Art.28. Contravaloarea serviciilor de ridicare, transpo1t ~i depozitare se vor 
stabili prin taxe care vor fi aprobate ulterior. 
Art.29. Dispozitiile prezentului Regulament se completeaza cu cele ale 0 .G. 
nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile ~t 
completarile ulterioare, cu exc 12 ia prevederilor mt. 28. 
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