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ANUNT
Primarul municipiului Slatina, in temeiul art. 136 alin.(l) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, a inipat:
Proiectul de hotarare referitor la: aprobare „Regulament privind
activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fara
stdpan sau abandonatepe domeniulpublic/privat al municipiului Slatina”
Proiectul de hotarare ,va fi dezbatut in §edin{a publica, potrivit legii.
Orice persoana interesata, precum §i asociapile de afaceri §i alte asociapi
legal constituite sunt invitate sa depuna propuneri, sugestii sau opinii cu privire
la proiectul de hotarare, la registratura generala a Primariei municipiului Slatina,
in teimen de 10 zile calendaristice de la publicare.
Proiectul de hotarare, insotit de referatul de aprobare, poate fi studiat §i la
avizierul

Primariei

municipiului . Slatina,

pe

site-ul

institupei

www.primariaslatina.ro sau poate fi obpnut in copie, pe baza de cerere, de la
Compartimentul APL, Acte Administrative, arhiva.
§edinla publica in care va fi dezbatut proiectul de hotarare va fi organizata
§i anunjata in termenele prevazute de lege.

Consiliul Local la municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
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HOTARARE
(proiect)
Referitor la: aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, transport,
depozitare si restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al
municipiului Slatina ”

Consiliul

Local

al

Municipiului

Slatina,

intrunit

in

?edinta

ordinara/extraordinara din data de_________________ ..
Avand in vedere:
.
- Inifiativa Primarului municipiului Slatina prin expunerea de motive nr.
! /S/r'^CuLf
la proiectul de hotarare;
- Referatul de specialitate (nota de fundamentare) nr.
/ /5S/'J.OtZI intocmit de catre
Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate: amenajarea teritoriului si urbanism, juridica
§i de disciplina din cadrul Consiliului Local Slatina;
Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 329/22.12.2017, privind aprobare
„Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina”;
- Legea nr. 97/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul
juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau
privat al statului ori al unitafilor administrativ-teritoriale Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau privat al statului ori al unitafilor
administrativ-teritoriale;
Prevederile Hotararii Guvemului nr. 156/2003 privind normele de aplicare a Legii nr.
421/2002;
Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala m
administratia publica;
i
in temeiul art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1)) din
Ordonanfa de urgenfa nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile §i completarile
ulterioare.
i

HOTARA§TE:
Art. 1. Se aproba : „Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare
si restituire a vehiculelorfara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului
Slatina”, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba nivelul taxelor pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare si
restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului
Slatina conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 3. De la data intrarii in vigoare a prezentului regulament T§i Tnceteaza aplicabilitatea
prevederile H.C.L. nr. 329/22.12.2017, privind aprobare „Regulament privind activitatea de
ridicare, transport, depozitare si eliberare a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul
public/privat al municipiului Slatina”.
Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinfa publica pe pagina de internet a Primariei
municipiului Slatina §i se comunica la:
- Institufia Prefectului - Judeful Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Secretarul municipiului Slatina;
- Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public;
- Polifia Locala Slatina;
- Polifia municipiului Slatina.

I n/fisht o r,

ir,
Constantin St^lian Emil MOT

In baza art. 243 alin.(l) lit. a) din
O.U. nr. 57/2019 privind Codul
Administrate, avizez prezentul
proiect de hotarare:
Secretarul general al municiph
Slatina,
Mihai Ion

* * ■'*

Primaria municipiului Slatina
Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail: office@nrimariaslatinn.ro site: mwv.nrimariaslatina.ro

Nr.

/ /$"■

2021

Referat de aprobare
Cu privire la: aprobare „Regulament privind activitatea de ridicare, transport,
depozitare si restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al
municipiului Slatina ”
Avand in vedere:
- folosirea ineficienta a locurilor de parcare existente in municipiul Slatina din cauza
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe locurile de parcare cat si in spatiile verzi;
- aspectul neglijent al parcarilor publice de resedinfa/ ocazionale pe care il dau
vehiculele fara stapan sau abandonate aflate in vadita stare de degradare ;
faptul ca sunt adevarate focare de infecjie ce pun in pericol starea de sanatate a
cetatenilor.
faptul ca in prezent pe langa vehiculele fara stapan sau abandonate se gasesc pe
domeniul public al municipiului Slatina diverse categorii de bunuri abandonate respectiv:
caroserii, tonete, rulote, motociclete, atase, etc.
Propun spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare
„Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina ”

Constantin

Emil MOT

Consiliul Local al Municipiuliii Slatina
Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public
str. DrSg3ne;ti, nr. 25A, Slatina , Jud.Olt tel. 0249422788, fax 0249422788, e-mail iluminatpublicpms @yahoo.com

Nr.&5d! /5 //• 2-02/
Aprob,

Nota de fundamentare
Referitor la: „Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si
restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului
Slatina”
Avand in vedere:
- folosirea ineficienta a locurilor de parcare existente in municipiul Slatina din cauza
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe locurile de parcare cat si in spatiile verzi;
- protejarea §i refacerea spafiilor verzi;
- aspectul neglijent al parcarilor publice de re^edinfa/ocazionale pe care il dau vehiculele
fara stapan sau abandonate aflate in vadita stare de degradare;
- faptul ca sunt adevarate focare de infecfie ce pun in pericol starea de sanatate cetafenilor;
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 329/22.12.2017, privind aprobare
„Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina”;
- Legea nr. 97/2020 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul
juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau
privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale
- Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau privat al statului ori al unitafilor
administrativ-teritoriale;
- Prevederile Hotararii Guvemului nr. 156/2003 privind normele de aplicare a Legii nr.
421/2002;
- Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala !n
administrafia publica;
- Faptul ca In prezent pe langa vehiculele fara stapan sau abandonate se gasesc pe domeniul
public al municipiului Slatina diverse categorii de bunuri abandonate respectiv: caroserii, tonete,
rulote, motociclete, ata§e, etc.
Avand in vedere cele expuse, consideram ca proiectul de hotarare „Regulament privind
activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina”
$ef serviciu,

Avizat pentru legalitate,
Cons. jr. Iordache Daniel

intocmit,
Burtescu Marinela

ANEXA nr.l la Hotararea nr,
CAPITOLULI
Regulament privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si restituire a vehiculelor
fara stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina
Art.l. Prezentul regulament reglementeaza activitatea de ridicare, transport, depozitare $i
restituire a vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului
Slatina, In conformitate cu dispozifiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor
fara stapan sau abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau privat al statului ori al
unitatilor administrativ-teritoriale cu modificarile ulterioare §i ale Hotararii Guvemului nr.
156/2003 privind normele de aplicare a Legii nr. 421/2002 cu modificarile §i completarile
ulterioare.
Art.2. Dispozifiile prezentului Regulament au ca scop asigurarea protecfiei mediului,
decongestionarea drumurilor publice §i a locurilor de parcare, asigurarea parcarii vehiculelor in
conditii de siguranfa §i protejarea §i refacerea spajiilor verzi.
Art.3. In sensul prezentului Regulament, expresiile sunt cele prevazute de legislafia in
vigoare.
SECTIUNEA I
Prevederi generale privind activitatea de identificare si constatare a vehiculelor fara stapan
sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina
Art.4. (1) Sesizarea cu privire la existenfa unor vehicule, caroserii, tonete, rulote,
motociclete, ata§e, stafionate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina, presupuse ca
fiind abandonate sau fkra stapan, se poate face in scris, verbal sau telefonic de orice persoana sau
din oficiu de catre agenfii constatatori din cadrul Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina.
(2) Sesizarile de la alin. (1) vor fi centralizate §i inregistrate de catre Serviciul Public Direcfia
Polifia Locala Slatina intr-un registru special.
Art.5. (1) Urmare a sesizarilor primite, Serviciul Public Direcfia Polifia Locala Slatina, va
desfa§ura procedura legal a pentru identificarea
unor vehicule, caroserii, tonete, rulote,
motociclete, ata§e caroserii, tonete, rulote, motociclete, ata§e ca fiind abandonate sau fara stapan,
pana la emiterea Dispozifiei Primarului privind declararea ca atare a acestora.
(2) Activitafile de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor abandonate §i a celor fara stapan se
vor desfa§ura de catre Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public in colaborare cu
Serviciul Public Direcfia Polifia Locala Slatina.
(3) Locul de depozitare a vehiculelor abandonate sau fara stapan, precum §i a bunurilor din
interiorul acestora, daca este cazul, se va pune la dispozifie de catre Directia Administrarea
Strazilor si Iluminatului Public.
(4) Cheltuielile ocazionate de ridicarea, transportul §i depozitarea vehiculelor declarate ca fiind
abandonate sau fara stapan se suporta de proprietarul sau de definatorul legal al vehiculului ori, Tn
lipsa acestuia, din sumele obfinute in urma valorificarii vehiculului §i a bunurilor gasite in
interiorul acestuia.
Art.6. Sesizarile cu privire la existenfa unor vehicule, caroserii, tonete, rulote, motociclete,
ata§e, abandonate sau fara stapan aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Slatina, vor
fi verificate pe teren de catre agenfii constatatori din cadrul Serviciul Public Direcfia Politia Locala
Slatina.
Art.7. (1) In urma verificarilor de pe teren, pentru vehiculele in privinfa carora exista
indicii temeinice ca ar fi fara stapan sau ca ar fi abandonate, agentul constatator din cadrul
Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina va intocmi un proces verbal de constatare. Cu
ocazia constatarii, vor fi consemnate orice alte elemente particulare de natura sa indreptafeasca
agentul constatator sa considere vehiculul ca fiind abandonat sau fara stapan.

(2) Procesul-verbal de constatare, prevazut !n Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, va
cuprinde datele minime de identificare a vehiculului, respectiv:
a) numarul de inmatriculare (daca este cazul);
b) categoria;
c) marca §i tipul;
d) starea fizica a motorului;
e) seria de §asiu sau caroserie;
f) culoarea.
(3) In ipoteza in care in interiorul vehiculului abandonat sau fara stapan se afla unele
bunuri, procesul-verbal de constatare va confine §i inventarul acestora, in situafia in care este
posibil.
(4) Odata cu intocmirea procesului verbal de constatare, agentul constatator va efectua
plan§e foto de detaliu (fafa, spate, lateral, dreapta, stanga) precum si plan?e foto de orientare.
Dispozitii speciale privind vehiculele abandonate/fara stapan
Art.8. Serviciul Public Direcfia Polifia Locala Slatina va efectua cercetari pentru
identificarea proprietarului sau definatorului legal al vehiculului, prin intermediul Serviciului
Dispecerat.
Art.9. Dupa incheierea procesului-verbal de constatare menfionat la art. 7, agentul
constatator din cadrul Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina va efectua toate
demersurile legale pentru trecerea vehiculelor, caroseriilor, tonetelor, rulotelor, motocicletelor,
ata§elor libere de orice sarcini in proprietatea UAT.
Art.10. Dispozifia Primarului de constatare a trecerii de drept in proprietatea privata a
municipiului Slatina a vehiculului abandonat se va comunica de indata proprietarului sau
definatorului legal al vehiculului, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire §i poate fi
atacata la instanfa de contencios administrativ.
Art.ll. in temeiul Dispozifiei Primarului emise vehiculul va fi valorificat prin vanzare, in
condifiile legii, sau predat unei unitati de colectare §i valorificare a de§eurilor, in functie de starea
acestuia.
Dispozitia Primarului va fi transmisa catre Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului
Public si Direcfia Administrare Patrimoniu, aceasta din urma avand obligafia sa efectueze toate
demersurile necesare procedurii de valorificare.
Art.12. Activitatea de ridicare, transport §i depozitare cu mijloace speciale a vehiculelor
abandonate sau fara stapan aflate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina, presupune
urmatoarele:
a) ridicarea, transportul §i depozitarea se va efectua de cStre personalul Direcfiei Administrarea
Strazilor si Iluminatului Public;
b) personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va fotografia vehiculul
abandonat sau fara stapan Tnainte de efectuarea operafiunilor de ridicare, transport si depozitare, cu
evidenfierea datei §i orei, pentru a se evita eventuale litigii cu proprietarul sau definatorul legal al
acestuia;
c) ridicarea, transportul §i depozitarea vehiculelor precum §i a bunurilor din interiorul acestora,
dupa caz, se vor face in condifii de siguranfa, astfel incat sa nu se produca niciun eveniment rutier,
iar vehiculele ridicate sa nu fie deteriorate;
d) personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va efectua activitafile de
ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor, potrivit prezentului Regulament, exclusiv pe raza
Municipiului Slatina.
Art.13. (1) Operafiunile de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor abandonate sau
fara stapan se vor efectua numai in baza Dispozifiei Primarului de ridicare, transport si depozitare
prezentata de agentul constatator din cadrul Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina.

(2) Agentul constatator din cadrul Serviciului Public Direcfia Polina Locala Slatina asista
personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public pe toata perioada derularii
opera|iunilor de ridicare a vehiculelor.
Art.14. (1) Inainte de ridicarea vehiculului, se va completa un Proces verbal de ridicare de
catre reprezentantul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, care va fi semnat de
agentul constatator §i un martor asistent. Procesul verbal de ridicare va cuprinde Tn mod obligatoriu
marca, modelul, culoarea §i numarul de Tnmatriculare al vehiculului (unde este cazul), locul §i
starea fizica a acestuia, §i dupa caz inventarul bunurilor din interiorul vehiculului.
(2) Procesul verbal de ridicare prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament, se va Tntocmi In 3
exemplare (autocopiante §i culori diferite) §i va fi Tnseriat si numerotat. Originalul se va Inmana
agentului constatator, iar celelalte doua exemplare ale Procesului verbal de ridicare vor ramane la
personalul Direcjiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, urmand ca un exemplar sa fie
predat proprietarului/detinatorului legal al vehiculului In situatia in care acesta se prezinta Tn
termen legal §i solicita restituirea vehiculului.
Art.15. La momentul Tntocmirii Procesului verbal de ridicare, angajatii Direcjiei
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public vor efectua un set de fotografii Tn format digital, din
4 unghiuri diferite (fa|a, spate §i lateralele vehiculului), vizand starea vehiculului Tnainte de
ridicare. La cererea organelor abilitate sau proprietarului/dejinatorului legal personalul Direcfiei
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va pune la dispozifie fotografiile din care sa rezulte
starea fizica a vehiculului abandonat sau fara stapan.
Art.16. (1) Personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public desemnat sa
desfa§oare activitatea de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor fara stapan sau abandonate
pe domeniul public sau privat al Municipiului Slatina, raspunde Tn mod direct fa|a de proprietarii
vehiculelor ridicate pentru eventualele daune produse acestora ca urmare a operafiunilor de
ridicare, transport §i depozitare.
(2) Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public este obligata sa Tncheie o polifa de
asigurare civila la o societate de asigurari pentru acoperirea eventualelor daune produse ca urmare
a operafiunilor de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor. Pe perioada depozitarii vehiculelor
§i bunurilor aflate Tn interiorul acestora, dupa caz, acestea se afla Tn custodia Direcfiei
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, care raspunde conform legii pana la data restituirii
vehiculelor catre proprietari sau definatorii legali sau, dupa caz, a valorificarii acestora Tn condifiile
legii.
Art.17. Restituirea vehiculului se va efectua numai catre proprietarul sau definatorul legal
al acestuia §i numai dupa ce face dovada achitarii tuturor sumelor prevazute de legislafia Tn
vigoare. La restituirea vehiculului, Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va
Tncheia un Proces-verbal de restituire, prevazut Tn Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
Art.18. Data restituirii catre proprietarul sau definatorul legal al vehiculului se menfioneaza
Tn registrul de intrari-ie§iri existent la sediul locului de depozitare, prevazut Tn Anexa nr. 4 la
prezentul Regulament.
Art.19. Spafiul destinat depozitarii vehiculelor ridicate trebuie sa Tndeplineasca urmatoarele
condifii minime:
a) terenul sa fie nivelat;
b) Tntregul perimetru sa fie Tmprejmuit, sa nu permita accesul persoanelor neautorizate;
c) sa fie iluminat pe timp de noapte;
d) sa fie asigurat cu paza permanenta;
e) sa se asigure un spafiu administrativ pentru relajia cu publicul;
f) sa aiba dotarile necesare desfa§urarii normale a activitafii personalului deservent §i al publicului;
g) sa aiba asigurata legatura telefonica cu Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina.
Art.20. Autovehiculele utilizate §i destinate special acestei activitafi trebuie sa
Tndeplineasca urmatoarele cerinfe tehnice minime, care sa asigure ridicarea, transportul §i
depozitarea Tn conditii de operativitate §i siguranfa a vehiculelor:

a) sa corespunda din punct de vedere tehnic (avizate de I.S.C.I.R. §i de R.A.R.) §i estetic circulafiei
pe drumurile publice;
b) sa aiba capacitatea sa ridice vehicule cu o greutate de pana la 5 tone, dotate cu dispozitive
omologate;
c) sa asigure ridicarea vehiculelor din orice loc §i indiferent de pozifionare, in siguranta §i fara
perturbarea circulatiei;
d) sa asigure integritatea/fixarea sigura a vehiculelor in timpul operatiunilor de ridicare, transport
§i depozitare;
e) sa fie echipate cu lampi cu lumina galbena intermitenta, dotate cu indicatoare sau dispozitive
pentru semnalizarea locului de lucru atunci cand opereaza in trafic;
f) sa aiba cabinele vopsite cu o culoare uniforma, pentru a fi usor reperate si sa aiba inscriptionate,
la loc vizibil, denumirea societafii operatoare, activitatea pe care o desfa§oara, locul de depozitare
§i numarul de telefon de la dispecerat;
g) sa asigure ridicarea completa pe platforma a vehiculelor;
Art.21. Personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public angajat in
activitatea de ridicare, transport §i depozitare trebuie sa fie instruit profesional.
Art.22. Personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public specializat in
ridicarea vehiculelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele condifii:
a) sa fie dotat cu echipament de protecfie, din material reflectorizant, purtand ecusoane din care sa
rezulte cu claritate numele, prenumele §i denumirea operatorului;
b) sa nu se afle sub influenza bauturilor alcoolice, a substanjelor stupefiante ori a medicamentelor
cu efecte similare acestora;
c) sa aiba un comportament decent §i sa evite situafiile conflictuale;
d) sa fumizeze toate informafiile necesare la solicitarea persoanelor interesate, cu privire la
operatiunea de ridicare a vehiculelor apartinand acestora;
e) sa fie instruit zilnic la intrarea in serviciu cu privire la respectarea normelor de protecfia muncii;
f) sa fie instruit profesional §i autorizat sa desfa§oare activitafile aferente serviciului.
Art.23. Personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public va fine o
evidenja a vehiculelor ridicate pe baza de registru inseriat care va confine urmatoarele rubrici:
a) numarul curent;
b) locul, data §i ora la care s-a facut constatarea §i s-a efectuat operatiunea de ridicare;
c) ora §i ziua la care s-a efectuat restituirea vehiculului;
d) numarul §i data Dispozifiei Primarului care a dispus masura;
e) numele persoanei care a solicitat restituirea;
f) numarul de inmatriculare (dupa caz), marca §i culoarea vehiculului ridicat;
g) numele §i prenumele agentului din cadrul Serviciului Public Direcfia Polifia Locala Slatina care
a solicitat ridicarea pe baza Dispozifiei Primarului;
SECTIUNEA III
Drepturile §i obligafiile Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public
Art.24. Personalul Direcfiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public desemnat sa
desfa§oare activitafile prevazute in prezentul Regulament are dreptul sa incaseze sumele aferente
cheltuielilor efectuate cu ridicarea, transportul §i depozitarea vehiculelor fara stapan sau
abandonate pe domeniul public/privat al municipiului Slatina.
Art.25. Personalul Direcjiei Administrarea Strazilor si Iluminatului Public desemnat sa
desfa§oare activitafile prevazute in prezentul Regulament are urmatoarele obligajii:
a) sa desfa§oare activitafile de ridicare, transport, depozitare §i restituire a vehiculelor fara stapan
sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Slatina, potrivit prevederilor prezentului
Regulament;

toate informafiile solicitate in Iegatura cu serviciile prestate §i sa asigure accesul la toate
informafiile necesare verificarii §i evaluarii serviciilor prestate, potrivit prevederilor legale in
vigoare;
c) sa colaboreze cu agenfii Serviciului Public Directia Polifia Locala Slatina in ceea ce prive§te
efectuarea operafiunilor de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor abandonate sau fara
stapan.
Art.26. (1) Taxele achitate catre Directia Administrarea Strazilor §i Iluminatului Public
aferente activitajii de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor abandonate sau fara stapan, fac
venit la bugetul Primariei municipiului Slatina.
(2) Sumele rezultate din valorificarea vehiculelor abandonate sau fara stapan §i a bunurilor aflate
in interiorul acestora, precum sumele obfinute din amenzile aplicate potrivit legii, fac venit la
bugetul local al municipiului Slatina.
Art.27. Taxele aferente serviciilor de ridicare, transport §i depozitare a vehiculelor fara
stapan sau abandonate pe domeniul public/privat al Municipiului Slatina, sunt aprobate prin
hotararea Consiliul Local al municipiului Slatina.
Art.28. (1) Pentru fiecare vehicul abandonat sau fara stapan se va Tntocmi un dosar, care va
cuprinde obligatoriu toate documentele ce au stat la baza ridicarii.
(2) Dosarul Intocmit conform alin. (1) se arhiveaza conform reglementarilor m vigoare.
Art.29. Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozifiile Legii nr.
421/2002 §i ale HG nr. 156/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.30. Prezentul Regulament intra In vigoare de la data aducerii la cuno§tinfa publica.

Avizat de legalitate,

intocmit,
Burtescu Marinela

ANEXA nr.l la Regulament
PROCES VERBAL DE CONSTATARE
Seria..... nr..............
Incheiat astazi, anul................ , luna..................... ziua.......................in municipiul Slatina, Polijist
local................................................................................... (grad, nume, prenume) din cadrul
Serviciului Public Directia Polijia Locala Slatina, am constatat ca vehiculul cu nr. de Tnmatriculare
................... , marca §i tipul..................................... categoria........................ seria motorului
............................., seria §a§iului sau caroseriei........................................................... . culoarea
................................ starea fizica........................ In legatura cu care am fost sesizaji ca ar putea fi
fara stapan sau abandonat, a fost identificat m ziua de........ oraTn municipiul Slatina, str...........
nr......, urmand a fi efectuate verificarile necesare privind situafia juridica a acestuia. Alte menfiuni
(inventarul bunurilor aflate in vehicul):

...............................................................................................................................................Fapt atestat
de martorul...................................................................... . domiciliat Tn municipiul Slatina, str.
.............nr......., bl......, sc........, apt........... , CI/BI seria.......... nr............. . emis de.................. . C.N.P
................................... §i de martorul.................................................................... . domiciliat Tn
municipiul Slatina, str............... nr......., bl....... sc........, apt........... . CI/BI seria..........nr............. .
emis de.................. , C.N.P
Pentru aceste motive s-a Tncheiat prezentul proces-verbal in temeiul art. 5 alin. (1), (2) §i
(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al
vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri aparfinand domeniului public sau privat al
statului ori al unitafilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hotararea Guvemului nr. 156/2003.
Semnatura agent constatator,....................................
Semnatura martor,....................................................
Semnatura martor,....................................................

Serviciu Administrare Parcari,

Intocmit,
Burtescu Marinela

&

ANEXA nr.2 la Regulament
PROCES-VERBAL DE RIDICARE
Seria........nr..............
Astazi, anul.................... , luna...................., ziua....................., ora....................... in Municipiul
Slatina, Subsemnatul........................................................................ , angajat al Direcjiei
Administrarea Strazilor si Iluminatului Public, la examinarea exterioara a vehiculului cu numarul
de inmatriculare............................. , marca......................... . modelul.........................., culoarea
....................... , in baza Dispozijiei Primarului nr............................ , am procedat la ridicarea
vehiculului men{ionat mai sus. La momentul ridicarii vehiculul prezinta avarii vizibile: da / nu. La
fa{a locului s-a efectuat un set de fotografii Tn format digital, a cate 4 fotografii din unghiuri
diferite (fa|a, spate §i lateralele vehiculului), constatandu-se urmatoarele (inclusiv inventarul
bunurilor aflate in vehicul, unde este cazul):

............................................Cele menfionate Tn prezentul proces verbal sunt atestate de catre
polijistul local...........................................................................................din cadrul Serviciului Public
Direcjia Polina Locala Slatina, precum §i de catre martorul asistent
............................................................, domiciliat in........................................, str...................................
nr..........., bl......... , sc.......... . ap.............. , sector.................., legitimat cu BI/CI seria............ . nr.
................. , CNP................................................
Semnatura reprezentant Directia Administrarea Strazilor si Iluminatului Public:
Semnatura polijist local:...
Semnatura martor asistent:

Serviciu Administrare Parcari,
Luja Iulian Florir

intocmit,
Burtescu Marinela

If

ANEXA nr.3 la Regulament

PROCES VERBAL DE RESTITUIRE
Seria........nr..............
incheiat cu ocazia eliberarii vehiculului marca...................................... numar de Tnmatriculare
........................................ . culoare................................... . catre dl./d-na
............................................................................................................. . domiciliat(a) In
........................................................ strada............................................................ . nr............................
care s-a identificat cu CI/BI seria............... , nr.......................eliberat(a) de
...................................................................................in calitate de.......................................(proprietar,
detinator legal) al vehiculului §i a prezentat cartea de identitate §i certificatul de Tnmatriculare seria
...................... , nr.............................. Se constata achitarea taxelor prevazute la art. 27 din
Regulamentul Serviciului aprobat prin H.C.L. nr.........../........................La examinarea exterioara a
vehiculului inainte de ridicare, s-au constatat urmatoarele:

Observatii referitoare la modificarea starii vehiculului de la data ridicarii pana la data eliberarii:
da/nu

Am primit,

Serviciu Administrare Parcari,
Lu^a Iulian Florin/

Am predat,

Intocmit,
Burtescu Marinela

ANEXA nr.4 la Regulament

Nr.
crt

Model registru evidenta masini ridicate
Locul
Marca Numele $i
Nr.
prenumele ridicarii
Autoturis
m
agentului
care a
solicitat
ridicarea;

Serviciu Administrare P^rcari,
Luja Iuliap Florin /

Data,
ora ;i
minutul
ridicarii

Data, ora
§i minutul
restituirii

Numele
persoanei
care a
solicitat
restituire
a

Semnatura

Nr.
Dispozifie

Intocmit,
Burtescu Marinela

ANEXA nr.2 la Hotararea nr,
Tarife:
Nr.
crt.
1

2

Obiect

Tarif - lei -

Ridicare, transport §i depozitare vehicule,
caroserii, tonete, rulote, motociclete, ata§e,
etc.

200

Depozitare

50/zi

