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ROMANIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL RĂDUCĂNENI 

 

 

 

Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare 

a vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe teritoriul comunei Răducăneni 
 

 

Capitolul I - Dispoziţii Generale  

Art. 1 - Prezentul Regulament are ca obiect reglementarea activităţii de ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a vehiculelor declarate abandonate sau fără stăpân în urma procedurii prevăzute 

de Legea nr. 421/2002 şi Hotărârii Guvernului nr.156/2003.  

Art. 2 -  În sensul legii, următoarele noţiuni se definesc astfel:  

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 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 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; 

c)  vehicul - orice mijloc de transport pe o cale de comunicaţie terestră, subterană, aeriană sau 

pe apă, care este părăsit ori fără stapân.  

 Art. 3 - Activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor declarate 

abandonate sau fără stăpân urmăreşte protejarea spaţiilor verzi, asigurarea fluidizării şi protecţiei 

circulaţiei pietonale şi rutiere, descongestionarea drumurilor publice, facilitarea accesului la 

obiectivele de interes public, disciplinarea conducătorilor auto şi a proprietarilor acestor  vehicule care 

nu respectă prevederile prezentului regulament, precum şi a legislaţiei în  vigoare. 

 Art. 4 - Activităţile menţionate mai sus vor fi realizate de agenţii constatatori numiţi prin 

dispoziţia primarului, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul 

juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al 

statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de  agenţii aparţinând organelor de poliţie. 

 

Capitolul II - Descrierea activităţilor 
 
Art. 5 - (1) Activităţile de ridicare, transport, depozitare  a vehiculelor declarate abandonate 

sau fără stăpan se vor aplica fără restricţie în toate zonele şi locurile în care s-a constatat  existenţa 

acestora, astfel cum au fost ele definite la art. 1 din prezentul Regulament; 

                (2) Acţiunile de mai sus se desfaşoară ca urmare a sesizării în scris sau verbal a 

primarului sau a organului de poliţie cu privire la existenţa unor vehicule staţionate de cel puţin un an 

pe domeniul public. Sesizările scrise se înregistrează de îndată, iar cele verbale se consemnează într-un 

registru special.  

                       (3) Sesizarea se poate face şi telefonic la numărul de telefon 0232-292438, care va fi 

adus la cunostinţă publică. 

Art. 6 - (1) Sesizările înregistrate vor fi verificate pe teren de către împuternicitul primarului 

sau al organului de poliţie, după caz, care va încheia proces-verbal de constatare, semnat de 2 martori, 



de regulă locatari ai unor imobile situate în vecinatatea terenului pe care se află vehiculul fără stăpan 

sau abandonat.  

       (2) Persoanele împuternicite de primar în baza Legii nr. 421/2002, vor aduce la 

îndeplinire următoarele atribuţii:  

a. întocmirea documentelor prevăzute de actele normative în baza cărora au fost împuterniciţi;  

b. solicitarea echipei pentru ridicare şi a agenţilor aparţinând organelor de poliţie pentru 

asigurarea protecţiei pe durata ridicării şi transportului autovehicului. 

Art. 7 - (1) Procesul-verbal de constatare va cuprinde date minime de identificare a 

vehiculului, astfel:  

   a) număr de înmatriculare, dacă este cazul;  

   b) categoria;  

   c) marca şi tipul;  

   d) seria motorului;  

   e) starea fizică;  

   f) seria de saşiu sau caroserie;  

   g) culoarea.  

      (2) În situaţia în care în interiorul vehiculului abandonat se află unele bunuri, procesul-

verbal de constatare va conţine şi inventarul acestora.  

Art. 8 - (1)  Pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără 

stăpân, în termen de 5 zile de la întocmirea procesului-verbal de constatare se aduc la cunostinţă 

publică caracteristicile tehnice ale vehiculului, precum şi locul unde a fost identificat.  

           (2) Aducerea la cunostinţă publică se face prin anunţ publicat într-un cotidian local şi 

prin afişarea listei cuprinzând descrierea vehiculului într-un loc special amenajat la sediul primăriei.  

                       (3) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal, agentul constatator va afişa o somaţie pe 

caroseria autovehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia de pe terenul aparţinând domeniului 

public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile. 

           (4) În termen de 10 zile de la încunoştinţarea organelor de poliţie de către agentul 

constatator privind datele de identificare a autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, 

marcă, model, culoare), acestea efectuează cercetări pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a 

deţinătorului legal al autovehiculului respectiv.  
                       (5) După împlinirea termenului de 10 zile, pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de 

agentul constatator, primarul emite, la propunerea organului constatator care a încheiat procesul-verbal 

de constatare, o dispoziţie prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau abandonat.  

Art. 9 - (1) Dacă în termen de 10 de zile de la data anunţului proprietarul sau deţinătorul legal 

nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale Răducăneni, liber de orice sarcini, prin dispoziţia primarului, şi urmează să fie 

valorificat prin vânzare, în condiţiile legii, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a 

deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.  

                     (2)  După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), primarul va dispune, la propunerea 

organului constatator, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea şi depozitarea 

autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, într-un loc 

special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.  

Art. 10 - Activitatea de ridicare a vehiculelor declarate abandonate sau fără stăpân, presupune 

următoarele:  

a. ridicarea vehiculelor se face în condiţii de siguranţă, astfel încât să nu se producă niciun fel 

de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere niciun fel de avarii;  

b. transportul vehiculelor ridicate către locul de depozitare fără a le deteriora;  

c. depozitarea într-un spaţiu amenajat corespunzător şi asigurarea integrităţii vehiculelor, pană 

la eliberarea acestora către proprietari sau deţinători legali;  

d. întocmirea actului constatator prevăzut de lege.  

Art. 11 - Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face cu aprobarea 

primarului pe bază de proces-verbal de predare-primire  încheiat  cu împuternicitul  acestuia, în termen 



de 10 zile de la data la care persoana care reclamă vehiculul face dovada: a) calităţii de proprietar sau 

deţinător legal al acestuia;  

b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevăzute de lege;  

c) achitării sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, expertizarea, 

ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului;  

d) achitarea amenzilor în cazul în care au fost emise procese-verbale de constatare a 

contravenţiei. 

         (2) O dată cu predarea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se predau şi 

bunurile aflate în interiorul acestuia.  

Art. 12 - (1) În cazul vehiculelor abandonate, primarul îl somează în scris pe proprietarul sau 

deţinătorul legal al vehiculului abandonat, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, cerându-i să 

îşi ridice vehiculul de pe domeniul public sau privat al comunei Răducăneni, în termen de 5 zile de la 

primirea somaţiei.  

 Art. 13 - Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu dă curs somaţiei, 

la expirarea termenului prevăzut la art. 12, primarul va emite o dispozitie prin care declară vehiculul 

abandonat, iar acesta, împreună cu bunurile aflate în interior, va fi transportat şi depozitat în locul 

special amenajat.  

    Art. 14 - (1) Vehiculul abandonat trece, de drept, în proprietatea privată a comunei 

Răducăneni, prin dispoziţia primarului, numai după expirarea unui termen de 5 zile de la data 

transmiterii somaţiei prevazute la art. 12 şi va fi predat unei unităţi de colectare şi valorificare a 

deşeurilor.  

                            (2) Dispoziţia primarului se comunică de îndată proprietarului sau deţinătorului legal 

al vehiculului, care o poate ataca în termen de 5 zile de la data comunicării la instanţa de contencios 

administrativ, în condiţiile legii.  

         (3) După pronunţarea unei hotărari judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care 

acţiunea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului a fost respinsă, vehiculul abandonat este 

predat unei unitaţi de colectare si valorificare a deşeurilor 

Art. 15 - Vehiculul se restituie numai după ce proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia 

achită suma de 2.000 lei cu titlu de amendă, ce se face venit la bugetul comunei. 

 

Capitolul III – Valorificarea vehiculelor declarate, prin dispoziţia 
primarului, abandonate  sau  fără stăpân  
 

Art. 16 - (1) Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân, precum şi a bunurilor aflate în 

interiorul acestora, după caz, care au fost trecute în domeniul privat al comunei Răducăneni, se face 

prin vânzare, în condiţiile legii, sau prin valorificare la o unitate de colectare şi valorificare a 

deşeurilor.  

   (2) Valorificarea se va face prin evaluarea vehiculului, prin grija primarului, pe 

baza unei expertize de specialitate.  

                   (3) Vânzarea se poate face prin una dintre modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale 

în vigoare, astfel:  

    a) vânzare la licitaţie;  

    b) vânzare directă;  

    c) alte modalităţi prevăzute de lege.  

Art. 17 - Vehiculele declarate abandonate sunt transportate la o unitate de colectare şi 

valorificare a deşeurilor, în vederea valorificării. 

Art. 18. - Sumele obţinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără 

stăpan, se fac venit la bugetul comunei.  

Art. 19 - Cheltuielile ocazionate de inventariere, expertizare, ridicare, transport, depozitare se 

suportă de proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului sau, în lipsa acestuia, din sumele obţinute în 

urma valorificării vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia.  

 Art. 20 - (1) Vehiculele fără stăpan sau abandonate, care au putut fi identificate în evidenţa 

naţională a vehiculelor înmatriculate, dar nu au fost restituite proprietarilor în condiţiile legii, se 

radiază din circulaţie, din oficiu.  



    (2) Primarul va transmite compartimentelor înmatriculare, în a căror evidenţă se află 

vehiculele respective, o copie a dispoziţiei de trecere a vehiculului în proprietatea privată a comunei 

Răducăneni.  

Capitolul V - Dispoziţii Finale  

Art. 21 - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei 

refuzul proprietarului sau al deţinătorului legal al vehiculului de a se conforma somaţiei prevăzute la 

art. 8 şi art.12 a prezentului regulament.  

                            (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către împuterniciţi ai 

primarului, iar amenzile se fac venit la bugetul local.  

(3) Contravenţiei prevazute la art.7 îi sunt aplicabile prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată si modificata prin Legea nr. 

180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28. 

Art.22 - Pentru fiecare vehicul abandonat sau fără stăpân se va întocmi un dosar care va 

cuprinde obligatoriu urmatoarele date:  
- a) sesizarea scrisă (unde este cazul) sau o notă cu explicarea modalitaţii de 

sesizare,înregistrată în registrul specific;  
- b) procesul-verbal de constatare; 
- c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fără stăpân, realizate cu un aparat foto care 

afişează data fotografierii; 

- d) date despre proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat sau fără stăpân 

(unde este cazul); 

- e) referatul de cercetare în vederea identificării proprietarului sau deţinătorului legal al 

vehiculului abandonat sau fără stăpân, întocmit de organul de politie sau adresa cu propunerea de 

declararea a autovehiculului fără stăpân sau abandonat; 

- f) copie de pe anunţul din cotidianul local, precum şi de pe procesul-verbal de afişare la 

sediul primăriei (pentru vehiculele fără stăpân); 

- g) copie de pe somaţia adresată proprietarului şi de pe avizul de primire a acesteia (pentru 

vehiculele abandonate);  

- h) copie după dispoziţia primarului de declarare a vehiculului ca abandonat / fără stăpân; 

- i) copie după Dispoziţia Primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fără stăpân în 

domeniul privat al comunei; 

- j) copie după hotărârea judecatorească definitivă de respingere a acţiunii de atac împotriva 

dispoziţiei primarului de trecere a vehiculului în proprietatea privată a comunei, introdusă de 

proprietarul sau deţinătorul legal; 

- k) raportul de expertiză–evaluare a vehiculului; 

- l) situaţia cu propunerea modalităţii de valorificare; 

- n) dispoziţia primarului de valorificare a vehiculului; 

- m) documentele aferente valorificării efective.  

 

Preşedinte de şedinţă, 

Consilier, 

 

Dumitru Matei 
 

 

 

 

                                                                                                                           Contrasemnează, 

                                                                                                                         Secretarul comunei, 

                                                            

                                                                                                                 Viorica – Ecaterina Huivan 

 
 


