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HOTĂRARE Nr. 48 

 

 privind adoptarea  Regulamentului  de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinand domeniului public sau privat al unităţii 

administrativ-teritoriale Răducăneni 

 

 

Consiliul Local al Comunei Răducăneni, judeţul Iaşi; 

 Având în vedere: 

 - referatul nr. 5814/2010 al viceprimarului comunei d-l Claudiu Florinel Fechete prin care  

propune reglementarea regimului juridic cu privire la vehiculele fără stăpân sau abandonate pe 

terenurile aparţinând domeniului public al  unităţii administrativ-teritoriale  Răducăneni; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate, înregistrat sub numărul 6279/2010 şi raportul 

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, 

înregistrat sub nr. 6278/2010; 

În conformitate cu prevederile:  

- 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; 

- Hotărârii Guvernului nr.156/2003 privind Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 

421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stapân sau abandonate pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În baza  art.36, alin. (2),  lit. (d) coroborat  cu alin. (6), lit. (a), pct.13 din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 - Se aprobă  Regulamentul de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 

fără stăpân sau abandonate pe teritoriul unităţii administrative-teritoriale Răducăneni, conform 

anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 (1) - Agenţii constatatori din aparatul de specialitate al primarului, împuterniciţi de  

acesta, precum şi agenţii aparţinând organelor de poliţie, vor întocmi procese-verbale de constatare 

cu privire la vehiculele fără stăpân sau abandonate, aflate pe domeniul public sau privat al comunei 

Răducăneni, care vor cuprinde datele minime de identificare a vehiculului, conform anexei nr. 2, 

ce face parte din prezenta hotărâre.  

                       (2) - 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, conform anexei 3, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 



 (3) - Pentru identificarea proprietarului sau a deţinătorului legal al vehiculului fără 

stăpân, primarul aduce la cunoştinţă publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de 

unde acesta a fost ridicat, prin anunţ publicat într-un cotidian local, în termen de 5 zile de la 

întocmirea procesului-verbal de constatare, cât  şi prin afişare la avizierul Comunei Răducăneni.  

Art. 3 - Primarul  va emite,  pe baza rezultatului cercetărilor efectuate de agentul 

constatator şi la propunerea agentului constatator care a încheiat procesul-verbal de constatare, 

dispoziţia prin care declară vehiculul ca fiind fără stăpân sau, dupa caz,  abandonat.  

Art. 4 (1) - Vehiculele fără stăpân sau abandonate, precum şi bunurile aflate în interiorul 

acestora sunt inventariate, expertizate, ridicate, transportate şi depozitate, prin grija primarului. 

(2) Cheltuielile ocazionate de efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) 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. 5 (1) - Valorificarea vehiculelor declarate fără stăpân, precum şi a bunurilor aflate în 

interiorul acestora, după caz, se face prin vânzare, prin modalităţile şi condiţiile  stabilite de lege, 

pe baza unei expertize de specialitate.   

  (2) - Sumele obţinute din valorificarea vehiculelor abandonate sau a vehiculelor fără 

stăpân, precum şi cele obţinute din amenzile aplicate se fac venit la bugetul comunei. 

Art.6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărări este însărcinat primarul comunei, 

precum şi viceprimarul şi împuterniciţii primarului,  care vor  fi desemnaţi de primar  prin 

dispoziţie. 

Art.7 - Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public şi se vor comunica Primarului, 

Viceprimarului, agenţilor constatatori, personalului cu atribuţiile specifice, contabilului pentru  

luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire, Postului de Poliţie Răducăneni, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin 

grija secretarului  comunei Răducăneni.  

 

 

 

 

Dată astăzi 26 octombrie 2010 

 

       

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, 

 

Dumitru Matei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                                                                        Secretar comună, 

 

                                                                                                                                 Viorica – Ecaterina Huivan 


