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                                                  RAPORT DE SPECIALITATE 
                                                                           LA 
                            PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL 
 
privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele 
 
 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al 
statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.421/2002, este necesară stabilirea unor proceduri de lucru necesare 
personalului angrenat în această activitate. 

Ținând seama de faptul că în ultima perioadă de timp sunt tot mai frecvente situațiile 
în care domeniul public sau privat al municipiului Săcele este ocupat de vehicule aflate într-o 
stare avansată de degradare, neântreținute, abandonate și posibil, fără stăpân. 

Având în vedere necesitatea utilizării eficiente a locurilor de parcare aparținând 
domeniului public și al asigurării locurilor de parcare în regim de rezervare. 

Urmare a sesizărilor primite din partea unor cetățeni ai municipiului, cu privire la 
situații de indisciplină a posesorilor de vehicule care prin ocuparea unor locuri nepermise 
aparținând domeniului public obstrucționează accesul vehiculelor aflate în misiune ( poliție, 
jandarmi, salvare, etc.), cele de intervenție la rețelele de apă, gaze, telefonie, electricitate, 
etc.sau cele de ridicare a deșeurilor menajere, ale utilajelor de deszăpezire pe timpul sezonului 
rece, ori care blochează accesul pietonilor, s-a constatat necesitatea soluționării acestor 
probleme conform prevederilor legale mai sus menționate. 

În vederea asigurării calității factorilor de mediu, a stării de sănătate a populației, 
pentru protecția și conservarea  spațiilor verzi, terenurilor, căilor de acces și a altor asemenea 
locuri din municipiul Săcele. 

Având în vedere modificările legislative produse de-a lungul timpului, actualizarea 
cuantumurilor amenzilor precum și necesitatea unei mai bune gospodăriri în municipiul 
Săcele din punct de vedere al eliberării terenurilor și locurilor de mașini abandonate sau fără 
stăpân și a asigurării unui cadru juridic unitar pentru stabilirea, constatarea și sancționarea 
faptelor ce coonstituie contravenții la gospodărirea municipiului Săcele se impune aprobarea 
unui Regulament în acest sens. 

Având în vedere preocuparea permanentă a autorității publice locale în aceste domenii, 
precum și faptul că actele normative invocate prevăd dreptul autorităților publice locale de a 
realiza identificarea, ridicarea și depozitarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân în locuri 
special amenajate și de a percepe contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și 
depozitarea acestor vehicule de la proprietari sau deținătorii legali, după caz. 

Pentru realizarea acestor deziderate, în sensul prezentului Regulament prin vehicul 
fără stăpân se înțelege vehiculul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte 



marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al municipiului Săcele, al cărui 
proprietar sau deținător legal este necunoscut. 

Prin sintagma vehicul abandonat se definește vehiculul de orice categorie, aflat pe 
domeniul public sau privat al municipiului de cel puțin șase luni, al cărui proprietar este 
cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula 
pe drumurile publice. 

Cetățenii pot anunța în scris printr-o sesizare depusă la C.I.C. din cadrul primăriei,  
telefonic sau verbal la  Dispeceratul Poliției Locale Săcele, despre existența unor vehicule de 
genul celor menționate. 

Agenții constatatori din cadrul Poliției Locale vor verifica veridicitatea sesizării iar în 
cazul în care aceasta este întemeiată vor încheia un proces verbal de constatare care va fi 
semnat de doi martori și care va conține o serie de date tehnice ale vehiculului.  

Cu această ocazie pe caroseria vehiculului se va afișa o somație prin care se solicită 
ridicarea acestuia de pe domeniul public în termen de 10 zile sub sancțiunea ridicării, 
transportării și depozitării într-un loc special amenajat. 

Identificarea  proprietarului sau a deținătorului legal se va face prin Dispeceratul 
Poliției Locale, după care i se va transmite o invitație la sediul Poliției Locale pentru a  se 
prezenta în vederea clarificării situației vehiculului. 

Nerespectarea termenelor communicate pentru eliberarea domeniului public sau privat 
al municipiului atrage după sine de la caz la caz ridicarea, transportul și depozitarea într-un 
loc special amenajat cu plata în sarcina proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului a 
cheltuielilor ocazionate de efectuarea acestor operațiuni, aplicarea unei sancțiuni 
contravenționale de la 1.000 lei la 2.000 lei în caz de refuz al acestora de a-și ridica vehiculul 
sau trecerea de drept a vehiculului în proprietatea municipiului Săcele. 
           Față de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Săcele, spre 
analiză și aprobare, proiectul de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind 
identificarea, ridicarea ,transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe domeniul public sau domeniul privat al Municipiului Săcele, în forma 
prezentată. 
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1.  Aprobat:  PRIMAR     Ing.POPA VIRGIL 
 

  

2.  Vizat: Compartiment Juridic 
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3.  Elaborat:Șef Serviciu  
     Poliția Locală 
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