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Privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare , transport si depozitare
a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al

comunei Botiza

Consiliul local Botiza intrunit in gedinfa extraordinarl din28.07.2022;
AvAnd ?n vedere proiectul de hotdrAre inregistrat la nr. 34 din 26.07.2022 intocmit gi supus spre aprobare

consiliului local de cdtre d-nul Poienar Florea , primar al comunei Botiza referatul de aprobare al primarului comunei
Botiza inregistrat lanr.1696 din26.07.2022,referatulde de specialitate intocmit de catre secretarul general d-na Rus
Narcisa-Ioana din cadrul Primdriei comunei Botiza inregistrat la nr.l7l5 din 26.07.2022 , avizul comisiilor nr. I
,2,3 dincadrul consiliului local gi avizul secretarului general .

Yazand prevederile :

-Legii nr.42112002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand
domeniului public sau privat al statului ori alm unitatilor administrativ teritoriale, cu modificarile si completarile
ulterioare , ale H.G. nr/15612003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare aLegii nr. 42112003;

-Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor republicatd;
- Ordonantei Guvernului nr. 2112002 privind gospoddrirea localitelilor urbane gi rurale, cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare
-Ordonanlei de urgen!6 a Guvenului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice,

republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- HotdrArii Guvernului w. 139112006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a

Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr. 19512002 privind circulalia pe drumurile publice,republicatd cu modificdrile gi
completlrile ulterioare;

- Ordonanfei Guvernului nr.212001 privind regimul juridic al contraven{iilor, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

-In temeiul prevederilor articolelor 129 alin.2lit.c, alin.14, 139 alin. (l);i ale art.l96 alin.(l) lit. a din OUG
nr.5712019 privind Codul administrativ cu modificirile;icompletirile ulterioare

Consiliul local al comunei Botiza adopta prezenla:

uorAn Anr:
Art. 1. - Se aprobi Regulamentului privind activitatea de ridicare , transport si depozitare a vehiculelor fara

stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al conrunei Botiza conform anexei nr. 1 care
f4ce parte din prezenta hotarare ;

Art.2 Se aprobd tarifele ce vor fi utilizate in desfEgurarea activit6lii de ridicare, transport,
depozitare vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al comunei Botiza,
conform anexei nr.2, parte integranti din prezenta hotdrAre.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se desemneaza viceprimarulcornuneiBotiza si personalul cu
atributii in administrarea domeniului public si privat al UAT Botiza in colaborare cu lucratorii Postului de Politie Botiza.

Art. 4.- Prezenla hotdrare se comunica :

Instituliei Prefectului - Jud. Maramures
Compartlpentul impozite sitaxe administrare domeniu public si privat

consiliului local
afigare

Botiza. 28.07.2022

Botiza



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES ANEXA Nr.1 tA HCt Nr. 3412022
COMUNA BOTIZA

coNstUUt tocAt-
REGUTAMENT

De punere in aplicare a Legii N.42L|2OO2, privind regimuljuridic al vehiculelor fara stapan sau

abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ
teritoriale, cu modificarile si completarile ulterioare

l. Prevederi generale

Art.1.(1) Sesizarea primarului cu privire la existenta unor vehicule stationate pe domeniul
public sau privat al comunei Botiza, presupuse ca fiind abandonate sau fara stapan, se poate face in
scris, verbal sau telefonic.
(2) Sesizarile mentionate la alin.(1) vor fi inregistrate intr-un registru special, gestionat de catre
viceprimarul comunei prin intermediul personalului cu atributii in administrarea domeniului public si

privat al comunei Botiza .

(3) Sesizarile cu privire la existenta unor vehicule abandonate sau fara stapan vor fi verificate pe

teren de catre viceprimarul comunei care va incheia procesul-verbal de constatare, semnat de 2 (doi)

martori de preferinta locuitori din zona, conform modelului aprobat prin normele metodologice de
aplicare a Legii 421 / 2002, aprobate prin Legea nr.t56/2003.
(4) Cu ocazia constatarii, vorfi consemnate orice alte elemente particulare de natura sa

indreptateasca pe vicepriamrul comunei sau personalul cu atributii in administrarea domeniului
public si privat sa considere vehiculul ca fiind abandonat sau fara stapan.
(5) Procesul-verbal de constatare va cuprinde urmatoarele date de identificare a vehiculului, date

care pot fi obtinute din oficiu de la compartimentul de specialitate sau prin colaborare cu institutii
abilitate :

a) numar de inmatriculare, daca este cazul;

b) categoria;

c) marca si tipul;
d)seria motorului;
e) seria de sasiu sau caroserie;
f) starea fizica;
g)culoarea.
(6) In cazul in care in interiorul vehiculului abandonat sau fara stapan se gasesc unele bunuri, acestea

vor fi mentionate in procesul-verbal de constatare.

Art.2. Definitii termeni si expresii utilizate :

a) Vehiculul fara stapan este vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte

marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrative
teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut.

b) Vehiculul abandonat este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al

statului ori al unitatilor administrative teritoriale de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator
legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia
pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului sau a detinatorului legal

de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

ll. Procedura care se va aplica in cazul vehiculelor identificate pe raza comunei Botiza, judetul

Maramures, in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan

Art.3. (1)Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca arfi fara stapan, se va utiliza

urmatoarea procedura:

a) Primarul comunei Botiza va fi sesizat cu privire la existenta unor vehicule stationate de cel putin 1



an pe domeniul public. sesizarea poate fi formulata in scris sau verbal de orice persoana , sau, dinoficiu, ori de catre personalul cu atributii in administrarea domeniului public si privat.
b ) Personalul cu atributii in administrarea domeniului public si privat al comunei Botiza va organiza siconduce evidenta sesizarilor conform dispozitiilor art.3 alin.1 din Ncrmele metodologice de aplicareLegii nr.4I2 / 2002, cu m odifica ri s i com p I eta ri.
c) Sesizarile inregistrate vor fi verificate in teren de catre viceprimarul comunei ( agentul
constatator) care va intocmi un proces verbal de constatare, in baza modelului aprobat prin Normelemetodologice de apricare a Legii nr.42r/2o02, cu modificari si compretari.
d) In termen de cel mult 5 zile, viceprimarul comunei, cel care a intocnrit procesul verbal deconstatare are obligatia de a aduce la cunostinta publica caracteristicile tehnice ale vehiculului
precum si locul unde a fost identificat.
(2) Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii ca arfi fara stapan, viceprimarul comunei vaintocmi un proces verbal de constatare; in acelasi timp se va afisa o somatie pe caroseria vehiculului
in vederea ridicarii acestuia de pe domeniul public sau privat in termen de 10 zile.
(3)Pentru vehiculul fara stapan, in vederea identificarii proprietarului sau detinatorului legal al
acestuia, in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal de constatare, viceprimarul
comunei aduce la cunostinta publica, prin anunt publicat pe site-ul www.primariabotiza.ro si prin
afisare la sediul primariei, caracteristicile tehnice ale vehiculului si locul de unde acesta a fost
identificat.
(4) Dupa expirarea termenului de 10 zile de la intocmirea procesului verbal si a somatiei de ridicare avehiculului de pe domeniul public si privat al comunei agentul constatator va intocmi un referat
motivat pentru emiterea unei dispozitii de inventariere, expertizare, ridicare, transportare si
depozitare a vehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin grija viceprimarul comunei sipersoanei cu atributii in administrarea domeniului comunei, intr-un loc special amenajat .
(5)Rezultatul expertizarii autovehiculului, prin grija viceprimarului comunei, se va consemna intr-un
proces-verbal distinct care va cuprinde si inventarul bunurilor aflate in interiorul vehiculului.
(5) Viceprimarul comunei va depune toate diligentele necesare in vederea identificarii proprietarului
sau detinatorului legal al vehiculului.
(7) Totodata, viceprimarul comunei va inainta organelor de politie o adresa cu datele de identificare a
autovehiculului ( serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare) si o copie dupa procesul verbal
de constatare pentru efectuarea verificarilor specifice pentru identificarea proprietarului
(detinatorului legat).
(8) Daca, in urma demersurilor intreprinse vehiculul este revendicat in termen de 10 zile de la data
anuntului, restituirea acestuia si a bunurilor aflate in interior se consemneaza intr-un proces-verbal si
se poate face in termen de 10 zile de la data la care persoana care reclama vehiculul face dovada:
- calitatii de proprietar sau detinator legal a acestuia;
- achitarii tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege;
- achitarii sumelor corespunzatoare cheltuielilor legate de identificarea vehiculului fara stapan;
(9) Restituirea se va face cu aprobarea primarului, pe baza unui referat motivat intocmit de
viceprimarul comunei la care se vor anexa actele doveditoare detinerii sau proprietatii
a utovehiculului.
(10) Daca vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de detinatorul sau legal, in baza procesului-
verbal de constatare si a verificarilor efectuate de agentul constatator si de organele de politie,
viceprimarul comunei impreuna cu persoan cu atributii in administrarea domeniului va intocmi un
referat motivat prin care propune primarului emitere unei dispozitii prin care declara vehiculul in
cauza ca fiind fara stapan.
(11) Dispozitia se emite in termen de 48 de ore si se va inainta de indata viceprimarului comunei
Botiza si personalului cu atributii in administrarea domeniului public si privat al comunei.
(12) ln cazul in care, in termen de 10 de zile de la data anuntului, vehiculul nu este revendicat de
catre proprietar sau detinatorul legal, agentul constatator va intocmi un referat motivat privind
trecerea vehiculului in domeniul privat al comunei Botiza.



(13) Trecerea in domeniul privat se va face prin dispozitie a primarului urmand ca acesta sa fie

valorificat conform art. 8 din Legea nr. 42t I 2002.

lll. procedura care se va aplica in cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau

privat al comunei Botiza

Art. 4 (1) ln cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al comunei Botiza se va

utiliza urmatoarea Procedura:
a )(1) Viceprimarul comunei impreuna cu persoana cu atributii in administrarea domeniului publicsi

orivat al comunei Botiza vor propune primarului somarea proprietarului sau detinatorului legal al

vehiculului , intocmind in acest sens un referat motivat si procesul verbal de constatare conform

modelului aprobat prin Normele metodologice de aplicare aLegii nr.42712002

(2) Somatia se face in scris , cu confirmare de primire sau prin afisaj , daca persoana refuza somatia

b ) (1) Daca in termen de 5 zile de la primirea somatiei sau intocmirea procesului verbal de afisare

autovehiculul nu a fost ridicat, viceprimarul comunei propune primarului emiterea unei dispozitii

orin care se declara abandonat autovehiculul in cauza'

(2) pentru vehiculele abandonate, viceprimarul comunei (agentul constatator) va intocmi un proces

verbal de constatare si va afisa o somatie pe caroseria vehiculului in vederea ridicarii acestuia de pe

domeniul public sau privat in termen de 10 zile'

(3) Dupa expirarea termenului de 10 zile de la intocmirea procesului verbalsi a somatiei de ridicare a

vehiculului de pe domeniul public si privat al comunei agentul constatator va intocmi un referat

motivat pentru emiterea unei dispozitii de inventariere, expertizare, ridicare, transportare si

depozitare a vehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin grija viceprimarului comunei

cu sprijinul personalului cu atributii in administrarea domeniului publicsi privat, intr-un locspecial

amenajat
(4) Rezultatul expertizarii autovehiculului, prin grija agentului constatator, se va consemna Intr-un

proces-verbal distinct care va cuprinde si inventarul bunurilor aflate in interiorul vehiculului'

(5) Viceprimarul comunei va depune toate diligentele necesare in vederea identificarii proprietarului

sau detinatorului legal al vehiculului'

(6)Totodata, viceprimarul comuneiva inainta organelor de politie o adresa cu datele de identificare a

autovehiculului (serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare) si o copie dupa procesul verbal

de constatare pentru efectuarea verificarilor specifice pentru identificarea proprietarului

( detinatorului legal).

(7) Viceprimarul comunei va soma pe proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat, prin

scrisoare recomandata, cu aviz de primire sau prin afisaj daca persoana refuza somatia, urmand ca 
'

in termen de 5 zile de la primirea acesteia sa ridice vehiculul abandonat de pe domeniul public sau

orivat al comunei.
(g) Daca proprietarulsau detinatorul legal alvehicululuiabandonat nu da curs somatiei in termenul

stabilit la alin. (3), viceprimarul comunei va intocmi un referat motivat si va propune primarului

emiterea unei dispozitii prin care vehiculul in cauza se declara vehicul abandonat'

(9) Dispozitia se emite in termen de 48 de ore si se va inainta de indata viceprimarului comunei si

personalului cu atributii in administrarea domeniului public si privat.

(10) Dupa expirarea unui termen de 5 zile de la data transmiterii somatiei conform alin. (3), agentul

constatator va intocmi un referat motivat iar vehiculul va fi trecut de drept, prin dispozitie a

primarului, in proprietatea privata a comunei.

(11) Dispozitia respectiva vafi comunicata de indata, personal sau prin scrisoare recomandata cu

confirmare de primire, proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului, care o poate ataca in

termen de 5 zile de la data comunicarii,la instanta de contencios administrativ.

(12) Daca dispozitia primarului nu este atacata in termenul de 5 zile de la data comunicarii sau daca

actiunea de atac a proprietarului sau a detinatorului legal al vehiculului a fost respinsa prin hotarare

judecatoreasca definitiva, vehiculul, pe baza unei expertize de specialitate, urmeaza sa fie valorificat

conform art. 10 din Legea nr.42L / 2002.



(13) Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat se prezinta pentru ridicarea

acestuia pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii de atac

impotriva dispozitiei primaruluiprevazuta la alin. (12)sau pana la predarea vehicululuispre

valorificare, dispozitia primarului nu se va mai aplica.

(1a)ln aceasta situatie, vehicululse restituie numaidupa ce proprietarulsau detinatorullegalachita
suma de 2000 lei, cu titlu de amenda, precum si cheltuielile efectuate cu ridicarea, transportul,

depozitarea si paza vehiculului.
Art.5 (1) Valorificarea autovehiculelor declarate fara stapan si a celor abandonate se va realiza

conform dispozitiilor art.L6 -L9 din Normele de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin H.G

nr.t56/2003
(2) Expertul desemnat va intocmi si inainta o situatie referitoare la starea vehiculelor abandonate sau

fara stapan trecute in proprietatea privata a comunei.Prin aceasta situatie se va propune si modul de

valorificare a vehiculelor, respectivvanzarea directa sau prin licitatie ori predarea catre o unitate de

colectare si valorificare a deseurilor. Primarul, prin dispozitie, la propunerea agentului constatator

printr-un referat, va dispune valorificarea vehiculelor respective. Din sumele rezultate prin

valorificarea vehiculelor vor fi acoperite cheltuielile ocazionate cu identificarea, ridicarea,

transportul, depozitarea, paza si expertizarea acestora

Art.6 (1) Vehiculele fara stapan sau abandonate care au putut fi identificate in evidenta nationala a

vehiculelor inmatriculate , dar nu au fost restituite proprietarilor in conditiile legii, se radiaza din

circulatie la solicitarea UAT Comuna Botiza judetul Maramures.

(2) In cazurile prevazute la alin.1., UAT Comuna Botiza, prin reprezentantii legali, va transmite

Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures o copie a dispozitiei prin care s-a constatat trecerea

vehiculului in proprietatea privata a unitatii administrativ - teritoriale
Art. 7. Pentru fiecare vehicul abandonat sau fara stapan se va intocmi un dosar care va cuprinde

obligatoriu urmatoarele date:
a)sesizarea scrisa (unde este cazul) sau o nota cu explicarea modalitatii de sesizare, inregistrata in

registrul specific;
b) procesul-verbal de constatare;

c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fara stapan, realizate cu un aparat foto care afiseaza data

fotografierii;
d) date despre proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat sau fara stapan (unde este

cazul);

e)referatulde cercetare in vederea identificariiproprietaruluisau detinatorului legalalvehiculului

abandonat sau fara stapan, intocmit de organul de politie;

f) copie de pe anuntul afisat pe site-ul institutiei, precum si de pe procesul-verbalde afisare la sediul

primariei (pentru vehiculele fara stapan);

g) copie de pe somatia adresata proprietarului si de pe avizul de primire a acesteia (pentru vehiculele

a bandonate);
h) copie dupa dispozitia primarului de declarare a vehicululuica abandonat /fara stapan;

i)copie dupa Dispozitia Primaruluide trecere a vehiculului abandonat sau fara stapan in domeniul

privat al comunei.
j) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de respingere a actiunii de atac impotriva

dispozitiei primarului de trecere a vehiculului in proprietatea privata a comunei, introdusa de

proprietarul sau detinatorul legal;

k) raportul de expertiza al vehiculului;
l) situatia cu propunerea modalitatii de valorificare;

n) dispozitia primarului de valorificare a vehiculului;

m ) documente le afere nte va lorifica rii efective.

Presedinte de sedinta,

Botiza, 28.07.2022
Contrasemneaza,

Secretarul general al comunei,
Rus Narcisa-loana

Consilier,

i:ffi::
(
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Anexa nr.2 la

HCL nr. 34 DIN 28.07.2022

Tarife pentru activitatea ridicare, transport gi depozitare a autovehiculelor gi vehiculelor de orice fel
abandonate/fEr6 st6p6n , cuvenite prestatorului, astfei :

Valorile impuse sunt urmdtoarele:

[ [Tarif de ridicare
- Cu masa egal5 sau mai mic6 de 2500 Kg: 150 lei/vehicul
- Cu masa mai mare de 2500 Kg: 300 lei/vehicul;

! !Tarif de transport
- Cu masa egald sau mai mic6 de 2500 Kg: 100 lei/vehicul;
- Cu masa mai mare de 2500 Kg: 200 lei/vehicul

! UTarif depozitare pentru vehicul I 24 h :

- Cu masa egald sau mai micd de 2500 Kg: 50 leilvehicullzi;
- Cu masa mai mare de 2500 Kg: 100 lei/vehicul/zi;

Tariful de depozitare se calculeazl pe interval e de 24
nefrac{ionat.

de ore, incepdnd cu momentul depozitirii,

Mentionam ca cheltuielile cu firma de transport care va face activitatile de transport de la proprietar la
locul de depozitare vor fi suportate de detinatorul auloturismului.

ESEDINTE DE SEDINTA

POIENAR IOAN


