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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 33 din 18.02.2009     
 
 
 
 
 

REGULAMENT 
 privind activitatea  de ridicare, transport, depozitare, eliberare a 

autovehiculelor abandonate în municipiul Roman 
 

Art.1 Prezentul Regulament privind activitatea de ridicare, transport, 
depozitare, eliberare a autovehiculelor abandonate în municipiul Roman 
reprezintă interpretarea si aplicarea unitară a dispoziţiilor legislative referitoare 
la această activitate fară a se substitui acestora ; 

 

Art.2  Pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul 
juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând 
domeniului public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale, 
dat fiind că, în ceea ce priveşte aplicarea acesteia atât autorităţile publice locale 
cât şi poliţia au atribuţii specifice, în temeiul art. 2, alin.1 din H.G. nr. 156/2003 
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, 
Primarul Municipiului Roman va semna un protocol cu I.P.J. Neamţ. Prezentul 
regulament se completează cu reglementările legale în vigoare. 

 

Art.3. Expresiile “vehicul fără stăpân” şi “vehicul abandonat” sunt 
definite după cum urmează: 

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de 
înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat 
al statului ori al unităţilor administrative teritoriale, al cărui proprietar sau 
deţinător legal este necunoscut; 

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul 
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin 
un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii 
temeinice, determinate de starea improprie circulaţiei acestuia pe drumurile 
publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului 
legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. 

 

Art.4. (1) Activitatea de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor  se 
efectueaza prin Direcţia Poliţia Comunitară, de catre operatori  autorizati.   

(2) Operatorii care vor presta activitatile enumerate la alin. (1) vor 
fi selectati conform legislatiei in vigoare. 

 

Art.5. Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi 
fără stăpân se va utiliza următoarea procedură: 
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a) Primarul Municipiului Roman va fi sesizat cu privire la existenţa unor 
vehicule fără stăpân 
staţionate pe domeniul public sau privat al municipiului; sesizarea poate fi 
formulată în scris 
sau oral de orice persoană sau, din oficiu, de către agenţii Poliţiei Comunitare. 

b) Direcţia Poliţia Comunitară va organiza şi conduce evidenţa 
sesizărilor . 

c) Sesizările înregistrate vor fi verificate în teren de către agenţii Poliţiei 
Comunitare, care vor întocmi un proces verbal de constatare, după modelul 
aprobat prin H.G. nr. 156/2003; 

d) În termen de cel mult 5 zile Poliţia Comunitară are obligaţia de a 
aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului precum şi 
locul în care a fost identificat. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin 
afişare la sediul Primăriei Municipiului Roman Poliţia Comunitară va depune 
toate diligenţele legale pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal 
al vehiculului, după cum urmează: vor înainta de îndată Poliţiei Municipiului 
Roman un exemplar din procesul verbal de constatare pentru identificarea 
proprietarului (deţinătorul legal) , vor efectua cercetări pe cont propriu. 

e) Pe baza procesului verbal de constatare şi a comunicării Poliţiei 
Municipiului Roman, agentul constatator va întocmi un referat motivat, cu 
propunerea de a se emite dispoziţie prin care vehiculul în cauza se declară fără 
stăpân. Propunerea de emitere a dispoziţiei de către primar se face imediat după 
aflarea rezultatului cercetării efectuate cu privire la vehiculul care a făcut 
obiectul sesizării. 

f) Dispoziţia primarului se redactează şi se semnează în termen de cel 
mult 48 de ore şi se va înainta de îndată agentului constatator . 

g) Prin grija agentului constatator, autovehiculul va fi transportat în locul 
desemnat de Consiliul Local Roman, respectiv în Roman, str. Ogoarelor, nr. 1, 
fiind predat pe baza unui proces verbal de predare-primire. Agentul constatator 
va fotografia ( evidentiindu-se data si ora) autovehiculul si pozitia acestuia atat 
in momentul initial al constatarii, cât şi după ridicare. 

h) În termen de 30 de zile de la data anunţului, proprietarul sau 
deţinătorul legal, poate solicita restituirea vehiculului. Restituirea se 
consemnează într-un proces verbal de predare primire încheiat între agentul 
constatator şi proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului. 

Restituirea are la bază aprobarea primarului, pe baza unui referat motivat 
de agentul constatator la care se vot anexa acte doveditoare privind deţinerea 
legală a vehiculului şi chitanţe care să ateste plata impozitelor şi taxelor 
prevăzute de lege cu privire la vehiculul în cauză, a tarifelor privind transportul, 
ridicarea şi depozitarea bunului, precum şi a amenzilor stabilite. 

i) În cazul în care după 30 de zile de la data anunţului publicitar vehiculul 
nu este revendicat de către proprietar sau deţinătorul legal al acestuia, agentul 
constatator va întocmi un referat motivat privind propunerea de trecere a 
vehiculului în domeniul privat al municipiului Roman. 
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Această trecere se face prin dispoziţia primarului, urmând ca acesta să fie 
valorificat conform art. 8 din Legea nr.421/2002. 
 

Art.6. În cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Roman se va proceda după cum urmează: 

a) Agentul constatator va propune primarului somarea proprietarului sau 
deţinătorului legal al vehiculului, întocmind în acest sens un referat motivat şi 
procesul verbal de constatare, conform modelului aprobat prin Normele 
metodologice de aplicarea legii nr. 421/2002. 

Somarea se face în scris, cu confirmare de primire. 
b) Dacă în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, autovehiculul nu a 

fost ridicat, agentul constatator propune primarului emiterea unei dispoziţii prin 
care se declară abandonat autovehiculul în cauză. Dispoziţia se emite în termen 
de 48 de ore de la data propunerii şi constituie temeiul legal pentru ridicarea, 
transportul şi depozitarea vehiculului la locul special amenajat. Predarea –
primirea se face pe baza unui proces verbal care va nominaliza inclusive 
bunurile aflate în interior; 

c) După expirarea unui termen de 7 zile de la comunicarea somaţiei, 
autovehiculul trece de drept în proprietatea privată a municipiului Roman.  

Agentul constatator nominalizat de primar va propune emiterea unei 
dispoziţii conform art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
421/2002. Dispoziţia se comunică prin grija secretarului municipiului Roman, 
de îndată persoanei în cauză pentru exercitarea căii de atac prevăzută de art. 14, 
alin. 2 din acelaşiact normativ indicat mai sus. 

d) Dacă împotriva dispoziţiei emise de primar nu se formulează calea de 
atac, autovehiculul va fi valorificat fie prin scoaterea lui la licitaţie, fie prin 
predarea la unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor. 

e) Autovehiculul poate fi restituit, la cererea persoanei îndreptăţite, până 
la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau, până la predarea către 
unitatea de colectare şi valorificare a deşeurilor, în următoarele condiţii: se 
achită tarifele de ridicare şi transport, cele de depozitare stabilite conform 
prevederilor art. 4, lit. „h” din prezenta hotărâre, se achită suma de 2000 lei cu 
titlu de amendă. 

 

Art.7 . Tarife şi Amenzi 
- pentru ridicarea şi transportul vehiculelor abandonate sau a celor fără 

stăpân, se percepe o taxă de 350 lei; 
- taxă de depozitare de 50 lei / zi; 
- constituie contraventie si se sanctionează cu amenda de la 500 la 1000 

lei refuzul proprietarului sau a detinatorului legal al autoturismului de a se  
conforma somaţiei prevăzute la art .6, lit. “b”. 

 

Art.8. Valorificarea autovehiculelor declarate fără stăpân şi a celor 
abandonate se va realize conform dispoziţiilor art. 16 –19 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 aprobate prin H.G. nr.156/2003. 

 

Art.9. Vehiculele fără stăpân sau abandonate care au putut fi identificate 
în evidenţa naţională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite 
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proprietarilor în condiţiile legii, se radiază din circulaţie la sesizarea Direcţiei 
Poliţia Comunitară. În aceste cazuri, acesta din urmă va transmite organelor 
competente şi compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului 
Roman o copie a dispoziţiei prin care s-a constatat trecerea vehiculului în 
proprietatea privată a municipiului Roman. 

 

Art.10. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu 
dispoziţiile Legii nr. 421/2002 şi ale H.G. nr. 156/2003. 


