ANEXĂ
la HCL nr. 38 / 2020

REGULAMENT
privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Unirea
Cap. 1. – Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament prevede modalităţile concrete de punere în aplicare a
prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale, ale HG nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 421/2002.
Art. 2. (1) În termen de zece zile de la aprobarea prezentului Regulament, Primarul
Comunei Unirea și Șeful Postului de Poliție al comunei Unirea, vor încheia un protocol de
colaborare în temeiul art. 2, alin. (1) din HG nr. 156/2003 în care se stabilește planul comun de
acţiune, modalităţile de lucru precum și desemnarea unui agent din cadrul Postului de poliție al
comunei Unirea, cu atribuţii în domeniul aplicării prevederilor Legii nr. 421/2002.
(2) Primarul comunei Unirea împuternicește pe Viceprimarul comunei să
întocmească și să semneze somaţii proprietarilor sau deţinătorilor legali ai autovehiculelor
abandonate.
(3) Când situația o va impune, viceprimarul comunei poate cere sprijin postului
de poliție al comunei Unirea, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului
regulament.
Art. 3. În sensul Legii nr. 421/2002 cu modificările și completările ulterioare termenii
de vehicul fără stăpân și vehicul abandonat se definesc astfel:
a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte
marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-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 exista indicii temeinice, determinate de starea improprie
circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intenţia neechivoca a proprietarului
sau a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.
Art. 4. (1) Sesizările formulate în scris sau oral de către orice persoană sau din oficiu,
de către salariaţii din aparatul de specialitate al Primarului ori de poliţiștii din cadrul Postului
de Poliție al comunei Unirea, cu privire la existenţa unor vehicule fără stăpân sau abandonate,
staţionate pe domeniul public sau privat al comunei Unirea, vor fi repartizate viceprimarului
comunei Unirea, care va organiza și va urmări evidenţa acestora.
(2) Pentru fiecare autovehicul care se încadrează în prevederile Legii nr.
421/2002 se va întocmi un dosar individual care va cuprinde toată documentaţia de la depistare
până la radiere.
Evidenţa documentelor pentru fiecare vehicul care face obiectul prezentului
Regulament, va fi ţinută de către viceprimarul comunei Unirea.
Art. 5. Sesizările înregistrate vor fi verificate în teren de către viceprimarul
comunei, iar în cazul îndeplinirii prevederilor legale, va afişa o somaţie pe caroseria
autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de către proprietar de pe terenul aparţinând
domeniului public sau privat al comunei Unirea, în termen de 10 zile, după modelul din Anexa nr.
4 la Regulament. Cu această ocazie se va efectua planșe foto cu autovehiculul cu data și ora
afișate și se va încheia un proces verbal de afișare.
Art. 6. (1) După expirarea termenului de 10 zile, prevăzut la art. 5, viceprimarul cu
atribuţii în domeniul aplicării prevederilor Legii nr. 421/2002, va verifica dacă proprietarul sa conformat somaţiei.
(2) Pentru vehiculele în privinţa cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân
sau abandonate, viceprimarul întocmeste un proces verbal de constatare pentru fiecare caz

depistat, semnat de doi martori asistenţi de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinătatea
terenului pe care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat. Cu ocazia constatării, vor fi
consemnate orice alte elemente particulare de natură să îndreptăţească persoanele desemnate
să considere vehiculul ca fiind abandonat sau fără stăpân.
(3) Procesul verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament, va
cuprinde date minime de identificare a vehiculului, respectiv număr de înmatriculare, dacă este
cazul, categoria, marca și tipul, seria motorului, starea fizică detaliată, serie de șasiu, culoare.
(4) În situaţia în care în interiorul vehiculului se află unele bunuri, procesul verbal
de constatare va conţine și inventarul acestora.
(5) Fiecare vehicul depistat, va fi fotografiat în format digital, din unghiuri
diferite (faţă, spate și părţi laterale).
(6) Cu ocazia întocmirii procesului verbal, se va afișa o nouă somaţie pe caroseria
vehiculului, după modelul din Anexa nr. 3 la Regulament, prin care solicită ridicarea acestuia de
pe domeniul public sau privat al comunei Unirea în termen de 10 zile.
(7) Procesul-verbal de constatare va fi înregistrat la Primaria comunei Unirea, întrun registru special destinat acestui scop.
Cap. 2 – Procedura pentru vehiculele fără stăpân
Art. 7. Dacă prin mijloace specifice nu se va reuși identificarea proprietarului sau
deţinătorului legal al autovehiculului, Viceprimarul comunei va aduce la cunoștinţa publică în
termen de 5 zile de la întocmirea procesului verbal prevăzut la art. 6, caracteristicile tehnice
ale vehiculului precum și locul în care a fost identificat. Aducerea la cunoștinţa publică se face
prin afișare la sediul Primăriei primariei Comunei Unirea, în presa locală și pe site-ul
www.primariunireaalba.ro.
Art. 8. După expirarea termenului legal, viceprimarul va înainta Primarului comunei
Unirea o informare detaliată cu privire la demersurile efectuate cu privire la vehiculul ce a făcut
obiectul cercertării, cu propunerea de a se emite o dispoziţie prin care vehiculul în cauză se
declară fără stăpân și ridicarea de pe domeniul public, transportul și depozitarea acestuia întrun loc special amenajat.
Art. 9 Dispoziţia Primarului se va înainta de îndată Postului de Poliţie al comunei Unirea
și viceprimarului în vederea continuării aplicării procedurii potrivit Legii nr. 421/2002.
Art. 10. În mometul ridicării, persoanele responsabile, vor efectua sigilarea, fotografierea
și vor întocmi un proces verbal detaliat privind starea fizică, care va cuprinde, dacă este posibil,
și un inventar al bunurilor din interior, document ce va fi păstrat aceste persoane responsabile
Art. 11. (1) Vehiculul declarat fără stăpân se depozitează timp de 30 de zile
calendaristice, în condiţii de pază și de asigurare a integrităţii prin grija Primarului comunei
Unirea.
(2) Pe întreaga durată a depozitării, vehiculul fără stăpân sau abandonat se află în
custodia Primăriei comunei Unirea.
Art. 12. În situaţia în care, în termenul celor 30 de zile, proprietarul sau deţinătorul
vehiculului se prezintă la primar și face dovada deţinerii legale a vehiculului, acesta se restituie,
în termen de maxim 10 zile în baza unui proces verbal de predare-primire după depunerea
documentelor care fac dovada:
-calităţii de proprietar sau deţinător legal al vehiculului;
-achitării tuturor taxelor și impozitelor prevăzute de lege;
-achitarea sumelor prilejuite de inventarierea, ridicarea, transportul,
depozitarea și paza vehiculului;
Art. 13. În situaţia în care vehiculul nu este revendicat de proprietar sau deţinătorul legal,
după expirarea termenului de 30 de zile, viceprimarul solicită în scris Primarului comunei
Unirea emiterea unei dispoziţii prin care autovehiculul este trecut în domeniul privat al
comunei Unirea, liber de orice sarcini, urmând a fi valorificat prin vânzare, în condiţiile legii,
sau predat unei unităţi de colectare și valorificare a deșeurilor, în funcţie de starea vehiculului.
Cap. 3 – Procedura pentru vehicule abandonate
Art. 14. (1) În situaţia în care vehiculul nu este ridicat de către proprietar în urma
somaţiei prevăzute la art. 6, alin. (6), agentul din cadrul postului de poliție a comunei Unirea, va

efectua cercetări pentru identificarea proprietarului, sau deţinătorului legal al vehiculului,
întocmindu-se un proces verbal de verificare, care va fi transmis viceprimarului comunei.
(2) După identificarea în baza de date sau prin intermediul oricăror alte
mijloace specifice a proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului, acesta este somat prin
scrisoare recomandată cu aviz de primire, semnată de Primar, sau împuternicitului acestuia ca
în termen de 5 zile să procedeze la ridicarea vehiculul de pe domeniul public sau privat al
comunei.
Art. 15. (1) După expirarea termenului de 5 zile de la data aducerii la cunoștinţă,
viceprimarul, va verifica în teren dacă proprietarul sau deţinătorul legal a ridicat vehiculul de pe
domeniul public.
(2) Refuzul proprietarului sau deţinătorului legal de a se conforma somaţiei în
termenul prevăzut la art. 14, constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 10002000 lei potrivit prevederilor art. 12, alin. (1) din Legea nr. 421/2002.
Art. 16. După expirarea termenului de 10 zile de la data comunicării somaţiei prevăzute
la art. 14, viceprimarul va înainta Primarului o informare detaliată cu stadiul îndeplinirii
procedurii și cu propunera de emitere a unei dispoziţii prin care vehiculul se declară abandonat,
dispunerea ridicării, transportului și depozitării în locul special amenajat.
Art. 17. Dispoziţia Primarului va fi comunicată de îndată atât proprietarului care o poate
contesta în termen de 5 zile de la comunicare, viceprimarului cât și postului de poliție al comunei
Unirea.
Art. 18 (1) Vehiculul declarat abandonat va fi ridicat, transportat și depozitat în locul
special amenajat. La ridicarea vehiculului, se va întocmi un proces verbal care va fi semnat atât
de către viceprimar și de un martor asistent.
(2) Vehiculul care urmează a fi ridicat, va fi sigilat și fotografiat în format digital
din unghiuri diferite (faţă, spate și părţi laterale), operaţiuni ce vor fi consemnate în procesul
verbal.
Art. 19 (1) Vehiculul declarat abandonat va fi depozitat, în condiţii de pază și de
asigurare a integrităţii prin grija Primarului comunei Unirea.
(2) Pe întreaga durată a depozitării, vehiculul abandonat se află în custodia
Primăriei comunei Unirea.
Art. 20 Dispoziţia Primarului, prevăzută la art. 16 devine fără obiect în situaţia în care,
până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești sau până la predarea vehiculului către o
unitate de colectare și valorificare a deșeurilor, proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului
declarat abandonat se prezintă pentru ridicarea acestuia și achită suma de 2000 de lei cu titlu de
amendă, precum și sumele prilejuite de inventarierea, ridicarea, transportul, depozitarea și paza
vehiculului.
Art. 21 Vehiculele declarate abandonate prin Dispoziţia Primarului, vor fi transportate
la o unitate de colectare și valorificare a deșeurilor după expirarea termenului de 30 de zile
calculat de la data aducerii la cunostinţa deţinătorului a dispoziţiei Primarului.
Art. 22 După operaţiunea de ridicare, viceprimarul va înștiinţa în termen de două zile
lucrătoare Postul de poliție al comunei Unirea cu privire la datele de identificare ale
autovehiculului care a făcut obiectul ridicării, locul de unde a fost ridicat și locul depozitării.
Art. 23 Viceprimarul va transmite în termen de 5 zile lucrătoare postului de poliție al
comunei Unirea, documentele eliberate de unitatea de colectare și valorificare a deșeurilor la
predarea vehiculului.
Art. 24. Persoanele responsabile vor face demersurile necesare în vederea radierii din
circulaţie a vehiculelor fără stăpân sau abandonate care au fost identificate în baza de date a
vehiculelor înmatriculate și care nu au fost restituite proprietarilor în condiţiie legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Dănuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
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ANEXA NR. 1 LA REGULAMENT
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Unirea, Muresului, nr. 597 cod. 517785
Tel: 0258-876101; fax: 0258-876151
e-mail: unirea@ab.e-adm.ro

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE
Nr………………./………………………
Încheiat astăzi ................... în localitatea Unirea, judeţul Alba.
Agent constatator ................................................................ din cadrul Primăriei comunei
Unirea:
Constat că vehiculul cu nr. de înmatriculare ........................., marca şi tipul .................... ,
categoria ..................., seria motorului ................., seria sasiului sau caroseriei .......................... ,
culoarea .........., în legatura cu care am fost sesizati ca ar putea fi fără stăpân sau abandonat, a
fost identificat în ziua de ………......., ora ……...., în localitatea Unirea, ………………………
……………………………………………………..……………….............................................,
judeţul Alba, urmând a fi efectuate verificărilor legale privind situaţia juridică a acestuia.
Alte menţiuni privind starea fizică (și inventarul bunurilor aflate în vehicul): .............
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………….
Fapt atestat de martorul ...................................................................., domiciliat în Unirea,
str. ......................................... nr. .., bl. ..., judeţul Alba, act de identitate …... seria ………....
nr. …………....., emis de ......................................., C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../ .. /.
Fapt atestat de martorul ................................................................... , domiciliat în Unirea,
str. ......................................... nr. .., bl. ..., judeţul Alba, 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) şi (3) din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003.
Agent constatator,
……………………………………..

Martori
……………………………….
……………………………….

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Dănuța PERIAT

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL,
Ciprian-Claudiu ALEXĂ

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENT
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Unirea, Muresului, nr. 597 cod. 517785
Tel: 0258-876101; fax: 0258-876151
e-mail: unirea@ab.e-adm.ro
Nr. ________________________

PROCES VERBAL DE RIDICARE
Astăzi, anul............................., luna........................ , ziua........................, orele ................... ,
în comuna Unirea.
Subsemnatul ........................................................................................................ , angajat al
................................................................., la examinarea exterioară a vehiculului cu număr de
înmatriculare..............................., marca.................................., modelul .................................... ,
culoarea ....................................., în baza Dispoziţiei Primarului nr ....................................... , am
procedat la ridicarea vehiculului susmenţionat.
La momentul ridicării vehiculul prezintă avarii vizibile DA / NU
menţionate în procesul verbal Anexa 1 la Regulament)

(alte decât cele

La faţa locului s-au efectuat un set de fotografii în format digital din unghiuri diferite,
constantându – se următoarele (inclusiv inventarul bunurilor aflate în vehicul, dacă este cazul) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Cele menţionate sunt atestate de către viceprimar ................................................................. ,
, precum și de martorul asistent ......................................................, domiciliat în ................. ,
str. ...................................................., nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ......, jud ............... , legitimat cu
BI/CI
seria......., nr....................., eliberat la data de
..............................
CNP. .............................................. .
Prezentul Proces Verbal de Ridicare este încheiat în două exemplare (unul pentru
Primăria comunei Unirea și unul pentru ........................................................).
Semnătură reprezentant agent care se ocupă de ridicare si transport........................................
Semnătură viceprimar ...............................................................
Semnătură martor asistent .............................................................
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ANEXA 3 LA REGULAMENT

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Unirea, Muresului, nr. 597 cod. 517785
Tel: 0258-876101; fax: 0258-876151
e-mail: unirea@ab.e-adm.ro

Nr.................../................................
SOMAŢIE

În data de................................Primăria comunei Unirea prin viceprimarul comunei
.............................................................................................,
a încheiat Procesul Verbal de constatare nr................................., potrivit Legii nr.
421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri
aparţinând
domeniului
public
sau
privat,
pentru
vehiculul
marca...............................................,
categoria............................................,
număr
de
înmatriculare...............................................
În conformitate cu art. 3, alin. (2) din Legea nr. 421/2002 vă SOMĂM să ridicaţi vehiculul
marca............................................., număr de înmatriculare ........................................................... ,
în termen de 5(cinci) zile de la primirea prezentului înscris.
Refuzul ridicării de pe domeniul public/privat al comunei Unirea se sancţionează
conform Legii 421/2002 art.12 alin.1 cu amendă de la 1000 la 2000 lei.

VICEPRIMARUL COMUNEI UNIREA
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ANEXA 4 LA REGULAMENT

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA

PRIMĂRIA COMUNEI UNIREA
Unirea, Muresului, nr. 597 cod. 517785
Tel: 0258-876101; fax: 0258-876151
e-mail: unirea@ab.e-adm.ro

Nr.................../........................................

SOMAŢIE
În data de................................Primăria comunei Unirea prin viceprimarul comunei
.............................................................................................,
vă SOMĂM
ca în termen de 10 (zece) zile să ridicaţi vehiculul
marca............................................., număr de înmatriculare ........................................................... ,
de pe domeniul public al comunei Unirea
În cazul neridicării vehicului, vor fi demarate procedurile de ridicare de pe domeniul
public/privat al comunei Unirea potrivit Legii 421/2002 privind regimul juridic regimul juridic
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat.

VICEPRIMARUL COMUNEI UNIREA
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