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Anexa
PROIECT
REGULAMENT

)

privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Livezile sau pe
domeniul public sau privat al statului, aflat pe raza comunei Livezile

Capitolul I - DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament prevede modalitatile concrete de punere in aplicare ale
Legii nr. 421/27.06.2002 privind regimul juridic al vehiculelor :fara stapan sau abandonate pe
terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativteritoriale, cu modifcarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvemului Romaniei nr.
156/06.02.2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002
privind regimul juridic al vehiculelor :fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand
domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.
Art. 2. In sensul prezentului Regulament, expresiile si termenii de mai jos, au urmatorul
inteles :
a) vehicul fora stapiin - vehiculul de orice categorie, :fara placuta de inmatriculare sau alte
marcaje oficiale ori inmatriculate in strainatate, stationat pe domeniul public sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este
necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale de eel putin 6 luni, al carui proprietar sau
detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice ca acesta nu respecta conditiile
legale pentru a circula pe drumurile publice.

Capitolul II - SESIZAREA
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Art. 3. (1) Cetatenii pot anunta in scris, existenta unor vehicule stationate ( in cazul
celor cu numere, de eel putin 6 luni, iar in cazul celor fara numere, indiferent de perioada ) pe
domeniul public, prin depunerea unei sesizari, care se inregistreaza imediat, la registratura
Primariei comunei Livezile.
(2) Agentul constatator este obligat sa intreprinda eel putin saptamanal demersuri pentru
identificarea vehiculelor stationate ( in cazul celor cu numere, de eel putin 6 luni, iar in cazul
celor fara numere, indiferent de perioada ) pe domeniul public/privat al comunei
Livezile/statului roman.
Art. 4. (1) In cazul in care sesizarea este intemeiata, agentul constatator va culege in
teren datele despre vehicul., iar impreuna cu organul constatator din cadrul Postului de Politie
Livezile va intocmi procesul verbal dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentul
regulament, in prezenta a doi martori, de regula locatari ai unor imobile invecinate locului
unde se afla vehiculul abandonat/ fara stapan.
(2) La procesul verbal se vor anexa fotografii ale vehiculului care sa permita
identificarea si vizualizarea starii lui fizice si a locului in care se afla.
(3) Cu ocazia intocmirii procesului verbal, agentul constatator va afisa o somatie pe
caroseria vehiculului, prin care solicita ridicarea acestuia de pe terenul apartinand domeniului
public/ privat al statului /comunei Livezile, in termen de 10 zile calendaristice.
( 4) Datele de identificare ale vehiculului vor sta la baza procesului de identificare a
proprietarului sau detinatorului legal.
Capitolul III- IDENTIFICAREA PROPRIET ARULUI
Art. 5. Pentru identificarea proprietarului sau a detinatorului legal, agentul constatator va
lua urmatoarele masuri :
c) va comuni ca si va solicita informatii despre proprietar Postului de Politie Livezile,
procesul verbal prevazut in art. 4 alin (1) al prezentului Regulament. Informatiile
referitoare la proprietar,-inclusiv neidentificarea acestuia, se comunica de catre Postul
de Politie Livezile, agentului constatator din cadrul Primariei comunei Livezile in
termen de 10 zile calendaristice de la primirea adresei. In cazul in care organul
constatator din cadrul Postului de Politie Livezile este prezent la intocmirea procesului
- verbal de constatare, solicitarea se considera facuta prin inmanarea unui exemplar al
procesului verbal de constatare, iar termenul de 10 zile pentru identificarea propritarului
vehiculului curge de la data constatarii.
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d) In termen de 5 zile de la intocmirea procesului - verbal de constatare, se aduc la
cunostinta publica caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum si locul unde a fost
identificat. Aducerea la cunostinta publica se face printr-un anunt publicat intr-un
cotifian local si prin afisarea listei cuprinzand descrierea vehiculului la avizierul
Primariei comunei Livezile.
Art. 6. (1) in cazul in care este identificat proprietarul sau detinatorul legal, agentul
constatator va trimite acestuia o invitatie de prezentare, cu confirmare de primire, iar in
termen de 5 zile de la primire acesta se va prezenta la sediul Primariei comunei Livezile,
)
pentru clarificarea situatiei vehiculului.
(2) in cadrul intalnirii, agentul constator :
- aduce la cuno~tinta proprietarului sau detinatorului legal procesul verbal de constatare ~i
somatia de ridicare a vehiculului de pe domeniu public/privat,
- solicit date referitoare la inspectia tehnica periodica,
- prezinta consecintele pastrarii vehicului in cauza, pe domeniul public sau privat al
comunei Livezile/statului roman.
(3) In cazul in care procedura de comunicare nu este indeplinita si somatia este
restituita emitentului, agentii constatatori au obligastia de a comunica documentul respectiv
prin afisare la domiciliu sau la sediul proprietarului ori al detinatorului legal al
acestuia.Procedura de comunicare a somatiei se supaune prevederior de comunicare prevazute
de Codul de procedura civila, respective in cazul citarii ori comunicarii actului de procedura
efectuat prin posta sau curierat rapid, procedura se socoteste indeplinita la data semnarii de
catre parte a confirmarii de primire ori a consemnarii de catre functionarul postal sau de catre
) curier, a refuzului acesteia de a primi corespondenta si , in cazuri exceptionale, la data afisarii
la adresa de domiciliu.
(4) Deoarece refuzul proprietarului sau al detinatorului legal al vehiculului de a se
conforma somatiei, constituie contraventie, responsabilul cu aplicarea prezentului
Regulament,constata contraventia~i aplicarea amenzii,conform Legii nr. 421/2002 cu
modificarile ~i completarile ulterioare .
(5) Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei, proprietarul sau
detinatorul legal al vehiculului abandonat, nu raspunde somatiei primate sau nu indeplineste
vehiculul trece de drept in proprietatea privata a comunei Livezile.Constatarea trecerii
vehiculului in proprietatea private a comunei Livezile, se realizeaza prin dispozitie a
Primarului.
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Art. 7. Dupa finalizarea cercetarilor privind stabilirea identitatii proprietarului sau a
detinatoruluilegal, agentul constatator, intocme~te un raport privind vehiculul analizat, la care
anexeaza copii dupa toate documentele relevante .

Capitolul IV - RIDICAREA VEHICULULUI
Art. 8. (1) Pe baza raportului, dupa 10 zile, agentul constatator initiaza procedura de
emiterea de catre primarul comunei Livezile, a dispozitiei privind declararea vehiculului ca
fiind fara stapan sau dupa caz, abandonat, cu sprijinul Secretarului general al comunei
Livezile.
(2) Dupa declararea vehiculului in cauza ca fiind fara stapan sau abandonat, acesta
si eventualele bunuri aflate in interior, vor fi transportate prin grija agentului constatator si
al Primarului, in locul de depozitare amenajat, cu sprijinul unei firme specializate in acest
sens.
Art. 9. (1) Restituirea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se face pe baza de
process verbal de predare-primire, in termen de 10 zile de la data la care persoana care
reclama vehiculul face dovada:
b) calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia;
b) achitarii tuturor taxelor ~i impozitelor prevazute de lege;
c) achitarii sumelor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea,
expertizarea,ridicarea, transportul, depozitarea ~i paza vehiculului;
d) platii la zi a tarifului de parcare, in cazul vehiculelor ridicate din parcari;
e) detinerii inspectiei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respective.
(2) Restituirea se face cu aprobarea primarului, pe baza de proces - verbal.
(3) 0 data cu predarea vehiculului catre proprietarul sau detinatorul legal se predau ~i
bunurile aflate ininteriorul acestuia.

Capitolul VII - TRECEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI LIVEZILE A
VEHICULELORFARASTAPAN/ABANDONATE
Art. 10. (1) Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii somatiei, proprietarul sau
detinatorul legal al vehiculului abandonat, nu raspunde somatiei sau nu indeplineste conditiile
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prevazute la art. 9 ( 1), sau in term en de 10 zile de la data anuntul ui, in cazul in care
proprietarul sau detinatorul legal nu este identificat,vehiculul trece de drept in proprietatea
privata a comunei Livezile, liber de orice sarcini.
(2) Constatarea trecerii vehiculului in proprietatea private a comunei Livezile,
se realizeaza prin dispozitie a Primarului, in baza referatului agentului constatator.Dispozitia
se comunica de indata proprietarului sau detinatorului legal, in termen de 5 zile de la
comunicare, la instanta de contencios administrative, in conditiile legii.
(3) In situatia in care, pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti,
proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat, achita suma de 2000 de lei cu titlu
de amenda, precum si face dovada platii celorlalte cheltuieli,. Conform art. 9 alin (1),
dispozitia primarului ramane fara obiect, iar vehiculul va fi restituit acestuia.Amenda se face
venit la bugetul local.
(4) Prevederile alin (3) se aplica si in cazul in care amenda a fost platita pana
la predarea vehicului catre unitatea de colectare si valorificare a deseurilor.

Capitolul VIII - V ALORIFICAREA VEHICULELOR FARA ST AP AN I
ABANDONATE
Art. 11. (1) Valorificarea vehiculelor declarate fara stapan prin dispozitie a primarului,
precum ~i a bunurilor aflate in interiorul acestora, dupa caz, care au fost trecute in proprietatea
comunei Livezile, se face, in functie de starea acestuia, prin vanzare, in conditiile legii, sau
prin valorificarea la o unitate de colectare ~i valorificare a de~eurilor .
(2) Sumele obtinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fara
stapan,precum ~i cele obtinute din amenzile aplicate potrivit din prezentului Regulament se
fac venit la bugetul comunei Livezile .
Art. 12. Cheltuielile ocazionate de efectuarea operatiunilor de identificare, ridicare,
transport ~idepozitare a vehiculului ~i a bunurilor aflate in interiorul acestuia se suporta de
proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului, in situatia prevazuta la Art. 9 (1) din prezentul
Regulament, sau de bugetul local al comunei Livezile, in celelalte situatii .
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Capitolul IX - DISPOZITII FINALE
Art. 13. Achizitionarea serviciilor de ridicare, transport �i depozitare a vehiculelor rara stapan
sau abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Livezile sau al statului roman, se va
realiza conform reglementarilor legale in vigoare
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