Anexa
REGULAMENT
privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al
Municipiului Săcele

Capitolul I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Prezentul Regulament prevede modalitățile concrete de punere 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 și ale H.G. nr. 156/2003 privind Normele metodologice
de aplicare a Legii nr.421/2002.
Art.2. În sensul prezentului Regulament expresiile și termenii de mai jos au
următorul înțeles:
1. vehicul: orice mijloc de transport pe o cale de comunicație terestră,
subterană, aeriană sau pe apă, care este părăsit ori fără stăpân;
2. vehicul fără stăpân: vehicul 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;
3. vehicul abandonat: vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public
sau privat al municipiului Săcele de cel puțin 6 (șase) luni, al cărui
proprietar sau deținător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice
că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile
publice;
4. domeniu public: totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit
legii, aflate în proprietatea publică a unităților administrativ – teritoriale și
ale statului, care, potrivit legii prin natura lor, sunt în folosință sau în
interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a

consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin
lege bunuri de uz ori de interes public național;
5. domeniu privat: totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele
care fac parte din domeniul public al unităților administrativ – teritoriale
și al statului, intrate în proprietatea acestora prin modalitățile prevăzute de
lege.
Art.3.(1). Primarul Municipiului Săcele, desemnează prin dispoziție un angajat
resposabil din cadrul Primăriei mun. Săcele cu atribuții în domeniul aplicării
prezentului Regulament.
(2). Polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Săcele – Biroul
Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective, Circulație Rutieră, Evidența
Persoanei vor acționa pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament și
vor colabora în acest sens cu angajatul responsabil desemnat.

Capitolul II – SESIZAREA
Art.4.(1). Cetățenii pot anunța în scris existența unor vehicule staționate de cel
puțin 6 (șase) luni pe domeniul public, prin depunerea unei sesizări, care se
înregistrează imediat la Compartimentul Informații Publice, Proceduri
Administrative și Informații Cetățeni din cadrul Primăriei mun. Săcele, sesizarea
după înregistrare fiind direcționată către Serviciul Poliția Locală Săcele.
(2). Cetățenii pot anunța și verbal existența unor vehicule staționate de
cel puțin 6 (șase) luni pe domeniul public, la compartimentul Dispecerat al
Serviciului Poliția Locală Săcele din mun. Săcele, str. Mihai Eminescu nr.4, sau
direct la telefoanele 0268.274555 / 0752271130.
(3). Polițiștii locali aflați în serviciu în cadrul compartimentului
Dispecerat al Serviciului Poliția Locală Săcele, vor menționa sesizările primite
în rapoartele de activitate și le vor înscrie într-un registru special de evidență
întocmit în acest sens.
Art.5. Conducerea Serviciului Poliția Locală Săcele va include cu operativitate
în programul de activitate al agenților constatori aflați sub autoritatea sa,
misiunea de verificare a fiecărei sesizări.
Art.6.(1). În cazul în care sesizarea este întemeiată, agenții constatatori
aparținând Serviciului Poliția Locală Săcele vor culege de pe vehicul datele

minime posibile referitoare la numărul de înmatriculare, dacă este cazul,
categoria, marca și tipul, seria motorului, starea fizică, seria de șasiu sau
caroserie, culoarea și vor întocmi un proces – verbal de constatare, anexa la
prezentul regulament.
(2). La procesul – verbal de constatare se vor anexa fotografii ale
vehiculului care să permită identificarea și vizualizarea stării lui fizice și a
locului în care se află, procesul – verbal de constatare va fi semnat de 2 martori,
de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea terenului/locului pe care
se află vehiculul fără stăpân sau abandonat.
(3). Cu ocazia întocmirii respectivului proces – verbal, agentul
constatator va afișa o somație pe caroseria vehiculului, prin care se solicită
ridicarea acestuia de pe terenul aparținând domeniului public sau privat al
statului ori al municipiului Săcele, în termen de 10 zile.
(4). La îndeplinirea termenului prevăzut la alin.(3), primarul va dispune
la propunerea organului constatator, după caz, inventarierea, expertizarea,
ridicarea transportarea și depozitarea vehculului și a bunurilor aflate în
interiorul acestuia, într-un loc special amenajat.
(5). Datele de identificare ale vehiculului vor sta la baza procesului de
identificare a proprietarului sau a deținătorului legal.

Capitolul III – IDENTIFICAREA PROPRIETARULUI
Art.7. Pentru identificarea proprietarului sau a deținătorului legal, agentul
constatator va lua următoarele măsuri:
a). va solicita dispecerului de serviciu să acceseze baza de date pentru a
obține datele de identificare ale autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie
motor, marcă, model, culoare) și informații referitoare la proprietar;
b). va comunica prin grija șefului Biroului Ordine și Liniște Publică,Pază
Obiective, Circulație Rutieră, Evidența Persoanei din cadru Serviciului Poliția
Locală Săcele, responsabilului din cadrul primăriei cu atribuții în aplicarea
prezentului Regulament o copie a procesului – verbal de constatare, care va
iniția demersuri pentru afișarea unui anunț într-un loc special amenaja la sediul
primăriei și pe site-ul instituției, prin care se aduc la cunoștință publică

caracteristicile tehnice ale vehiculului și locul de unde acesta a fost identificat,
în termen de 5 zile de la primirea respectivului proces.
Art.8.(1). În cazul în care proprietarul sau deținătorul legal este identificat,
agentul constatator va trimite acestuia o invitație de prezentare, în termen de 5
zile de la primire la sediul Primăriei Municipiului Săcele - Serviciul Poliția
Locală Săcele, pentru clarificarea situației vehiculului.
(2).În cadrul întâlnirii agentul constatator aduce la cunoștința
proprietarului sau deținătorului legal procesul verbal de constatare și somația și
solicită dacă este cazul date referitoare la Inspecția Tehnică Periodică a
vehiculului, prezentând consecințele păstrării vehiculului în cauză, pe domeniul
public sau privat al mun.Săcele.
Art.9. După finalizarea verificărilor privind stabilirea identității proprietarului
sau deținătorului legal, polițiștii locali întocmesc un raport privind vehiculul
analizat, la care anexează copii după toate documentele relevante și pe care le
transmit responsabilului din cadrul Primărie mun. Săcele.

Capitolul IV – RIDICAREA VEHICULULUI
Art 10. Pe baza raportului primit de la agenții constatori din cadrul Serviciului
Poliția Locală Săcele, responsabilul din primărie cu aplicarea prezentului
Regulament inițiază emiterea dispoziției primarului mun. Săcele privind
ridicarea, transportul și depozitarea vehiculului.
Art.11.(1). Restituirea vehiculului către proprietarul sau deținătorul legal se face
pe bază de proces verbal de predare – primire, în termen de 10 (zece) zile de la
data la care persoana reclamă vehiculul face dovada:
a) calității de proprietar sau deținător legal al acestuia;
b) achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;
c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentu
inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza
vehiculului;
d) plății la zi a tarifului de parcare, în cazul vehiculelor ridicate din
parcări;
e) deținerii inspecției tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv.

(2). Odată cu predarea către proprietar sau deținătorul legal al acestuia se
predau și bunurile aflate în interiorul acestora.

Capitolul V – VEHICULE FĂRĂ STĂPÂN
Art.12. În situația în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau
deținătorul legal, după expirarea termenului de 30 de zile de la data anunțului,
în baza raportului primit de la agentul constatator din cadrul Serviciului Poliția
Locală Săcele, reponsabilul desemnat din cadrul primăriei, inițiază emiterea
dispoziției primarului privind declararea vehiculului fără stăpân.
Art.13. Dispoziția primarului privind declararea vehiculului fără stăpân va
prevedea și ridicarea, transportul și depozitarea acestuia, dacă aceste oprațiuni
nu au fost dispuse anterior.
Capitolul VI – VEHICULE ABANDONATE
Art.14.(1). În cazul în care proprietarul a fost identificat, pe baza raportului
întocmit de la agenții constatatori din cadrul Serviciului Poliția Locală Săcele,
responsabilul împuternicit din cadrul primăriei îl somează pe proprietar sau pe
deținătorul legal al acestuia ca în termen de 5 zile de la primire, să ridice
vehiculul aflat pe domeniul public sau privat al mun. Săcele.
(2). Somația se comunică prin poștă/curierat rapid, prin scrisoare
recomandată cu aviz de primire. În cazul în care procedura de comunicare nu
este îndeplinită și somația este remisă emitentului, aceasta va fi comunicată prin
afișare la domiciliul sau sediul proprietarului sau al deținătorului legal.
Art.15. Dacă proprietarul sau deținătorul legal nu răspunde somației primite
responsabilul împuternicit din cadrul primăriei, inițiază emiterea dispoziției
privind declararea vehiculului ca abandonat.
Art.16. După expirarea unui termen de 10 zile de la data comunicării somației
adresate proprietarului sau deținătorului legal, vehiculul trece de drept în
proprietatea privată a municipiului Săcele.
Art.17. Trecerea vehiculului în proprietatea privată a municipiului Săcele, se
realizează prin dispoziție a primarului.
Art.18. Dispoziția se comunică de îndată proprietarului sau deținătorului legal al
vehiculului.

Art.19. Dispoziția primarului poate fi atacată în termen de 5 zile de la data
comunicării la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.
Art.20.(1) În situația în care, până la rămânerea definitivă a hotărârii
judecătorești, proprietarul sau deținătorului legal al vehiculului abandonat achită
suma de 2.000 lei cu titlul de amendă, dispoziția primarului privind trecerea
vehiculului în proprietatea municipiului Săcele rămâne fără obiect, iar vehiculul
va fi restituit acestora. Amenda se face venit la bugetul local.
(2). Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care amenda a fost plătită
până la predarea vehiculului către unitatea de colectare și valorificare a
deșeurilor.

Capitolul VII
VALORIFICAREA VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN/ ABANDONATE
Art.21(1). Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân prin dispoziție a
primarului, precum și a bunurilor aflate în interiorul acestora, după caz, care au
fost trecute în proprietatea municipului Săcele, se face prin vânzare, în condițiile
legii sau prin valorificarea la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor.
(2). Vehiculele declarate prin dispoziție a primarului ca fiind abandonate,
după parcurgerea etapelor prevăzute de lege, sunt transportate la o unitate de
colectare și valorificare a deșeurilor.
Art.22. Responsabilul cu aplicarea prezentului Regulament din cadrul primăriei
mun. Săcele va iniția procedura de predare a vehiculului la o unitate de colectare
și valorificare a deșeurilor.
Art.23. Sumele obținute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a
vehiculelor fără stăpân, precum și cele obținute din amenzile aplicate potrivit
legii se fac venit la bugetul local al municipiului Săcele.
Art.24. Cheltuielile ocazionate de efectuarea operațiunilor de identificare,
ridicare, transport și depozitare a vehiculului și a bunurilor aflate în interiorul
acestuia se suportă de proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului, în situația
prevăzută la art.11 alin. (1) din prezentul Regulament, sau de bugetul local în
celelalte situații.

Capitolul VIII – DISPOZIȚII FINALE
Art.25. Achiziționarea serviciilor de ridicare, transport și depozitare a
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al
municipiului Săcele se va realiza conform reglementărilor legale în vigoare.
Art.26. Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se
conforma somației de a ridica vehiculul aflat în locul special amenajat și
revendicat potrivit prevederilor art.6 alin (3) din Legea nr 421/2002, constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000lei.
ART.27. Contravaloarea serviciilor de ridicare, transport și depozitare se vor
stabili prin taxe care vor fi aprobate ulterior.
Art.28. Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu cele ale O.G.
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și
completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 28.

Anexa la Regulament

ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE
Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091
www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro
SERVICIUL POLIŢIA LOCALĂ

PROCES – VERBAL DE CONSTATARE
Seria____________ nr._________
Încheiat astăzi____________________în municipiul Săcele, județul Brașov
Agent constatator_______________________din Serviciul Poliția Locală Săcele
Constat că vehiculul cu nr. de înmatriculare________________, marca_________________,
și tipul_________________, categoria______________ seria motorului_________________,
seria sașiului sau caroseriei_____________________,culoarea______________,starea fizică
_____________________________, în legătură cu care am fost sesizați că ar putea fi fără
stăpân sau abandonat, a fost identificat în ziua de _____________, ora _______,în localitatea
_________________, str ______________________, nr._____, județul ______________,
urmând a fi înștiințate autoritățile abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind
situația juridică a acestuia.
Alte mențiuni (inventarul bunuri aflate în vehicul) _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Fapt atestat de martorul _______________________________, domiciliat în_____________
str.______________________, nr._____, bl.______, ap.____,județul______________, act de
identitate____,seria_____, nr.__________,emis de __________
C.N.P.___________________________

Fapt atestat de martorul _______________________________, domiciliat în_____________
str.______________________, nr._____, bl.______, ap.____,județul______________, act de
identitate____,seria_____, nr.__________,emis de __________
C.N.P.___________________________
Pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în baza art.5 alin.(1), (2) și (3) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr.421/2001 privind regimul juridic al vehiculelor fără
stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al
unității administrativ- teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.
Agent constatator ,

Martori:

