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REGULAMENT 

privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor 

staţionate neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri 

decât drumul public, a vehiculelor care ocupă abuziv sau blochează accesul în locurile 

de parcare amenajate pe domeniul public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate 

pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru 

persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale a 

municipiului Piatra Neamţ 

 

CAP. I DISPOZITII GENERALE 

 

 Art. 1. Prezentul regulament stabileşte reguli legate de efectuarea activităţii de ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a urmatoarelor categorii de vehicule: 

a) vehicule staţionate neregulamentar, conform O.U.G. nr. l95/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, H.G. nr. l39l/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. l95/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice cu modificările şi completăprile ulterioare; 

b) vehicule staţionate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public (alei pietonale, 

parcuri, zone de agrement/turistice, zone verzi, zone de promendă, pieţe, scuaruri, etc), 

conform O.G. nr. 2l/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu modificările şi 

completările ulterioare, şi ale H.C.L. nr. 228/2021 privind aprobarea Regulamentului privind 

buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi estetică în Municipiul Piatra Neamţ; 

c) vehicule care ocupă abuziv sau blochează accesul în locurile de parcare amenajate pe 

domeniul public/privat al municipiului (parcari cu plată, parcări de resedinţă), conform 

dispoziţiilor H.C.L. nr.174/15.06.2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui 

de blocare/deblocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate 

sau parcate neregulamentar pe locurile de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Piatra Neamț și al H.C.L. nr.40/28.02.2022 privind Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor publice cu plată 

precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt 

staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra-Neamț 

cu modificările și completarile ulterioare (HCL nr.191/29.06.2022 ). 

d) vehicule parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn 

internaţional pentru persoane cu handicap, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată; 

e) vehicule fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al 

statului sau al unităţii administrativ-teritoriale a municipiului Piatra Neamţ, conform Legii nr. 

421/2002 cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 

unităţilor administrativ-teritoriale si H.G. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor 

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. 

 Art. 2. Dispoziţiile prevăzute în prezentul regulament au ca scop: asigurararea fluenţei circulaţiei 

în condiţii de siguranţă rutieră, decongestionarea drumurilor publice aflate în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Piatra Neamţ, protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, asigurarea 

parcării vehiculelor în condiţii de siguranţă, respectarea regulior de circulaţie impuse prin actele 



normative ce privesc circulaţia pe drumurile publice şi alte norme impuse prin hotărâri ale 

administraţiei publice locale pentru domeniul public. 

 Art. 3. Operaţiunile de ridicare a vehiculelor şi de transport a acestora către locul de 

depozitare vor fi efectuate de către Municipiul Piatra Neamț, prin intermediul operatorilor privaţi cu 

delegare a serviciilor de ridicare şi transport, iar operaţiunile de depozitare şi eliberare a vehiculelor 

ridicate se vor realiza cu personal propriu, pe durata a 24 ore. 

 

CAP. II REGULI ŞI CONDIŢII  PENTRU RIDICAREA, TRANSPORTUL, 

DEPOZITAREA ŞI ELIBERAREA VEHICULELOR STAŢIONATE NEREGULAMENTAR 

Art. 4. (1) Activităţile de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar vor fi 

desfaşurate numai în baza unei dispoziţii de ridicare întocmită de agenţ ii constatatori din cadrul 

IPJ Neamţ - Serviciul Rutier, Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ - Biroul Rutier sau a Poliţiei 

Locale Piatra Neamţ - Biroul Siguranţa Rutieră, în prezenţa agenţilor constatatori. 

(2) Agenţi constatatori pot fi: agenţii de poliţie din cadrul IPJ Neamţ - Serviciul Rutier, ai 

Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ - Biroul Rutier Municipal şi poliţişti locali din cadrul Poliţiei 

Locale Piatra Neamţ - Biroul Siguranţă Rutieră. 

(3) Ridicarea vehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau 

încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane. 

(4) Nu se dispune ridicarea vehiculului aparţinând unei instituţii dintre cele prevazute la art. 32 alin. 

(2) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificarile şi 

completările ulterioare, care desfaşoară o acţiune de intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă. 

(5) Conducatorul vehiculului este direct răspunzator în situaţia în care prezenţa unor persoane 

în vehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-

administrative. 

 Art. 5. (1) Ridicarea va fi dispusă de către agentul constatator, de îndată, fără somaţie 

prealabilă, conform competenţelor ce îi revin, prin încheierea dispoziţiei de ridicare a vehiculului 

staţionat neregulamentar, în prezenţa unui martor asistent, care va semna această dispoziţie. 

(2) Dispoziţia de ridicare trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: 

a) data, ora si locul ridicării vehiculului; 

b) gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator care dispune măsura tehnico-

administrativă, precum si unitatea din care acesta face parte; 

c) indicarea expresă a temeiului juridic referitor la norma încălcată; 

d) menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului; 

e) menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul; 

f) date privind numărul de inmatriculare/inregistrare şi marca vehiculului. 

(3) Dispoziţia de ridicare se încheie în 3 exemplare, cu următoarea destinaţie: primul exemplar 

pentru emitent, al doilea exemplar pentru operatorul de servicii desemnat, iar al treilea exemplar 

pentru persoana care solicită restituirea vehiculului. Al treilea exemplar va fi înmanat 

proprietarului/utilizatorului vehiculului la eliberarea acestuia de către reprezentantul locului de 

depozitare operatorului de servicii. 

(4) Dispoziţia de ridicare va fi întocmită conform modelului prevazut în anexa nr.1 la 

prezentul regulament. 

 Art. 6. (1) După întocmirea dispoziţiei de ridicare, se va completa Fişa vehicului staţionat 

neregulamentar de către personalul operatorului de servicii, cu atribuţii în efectuarea operaţiunilor 

de ridicare şi transport conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul Regulament, care va fi 

semnat de poliţistul local sau poliţistul rutier, dupa caz şi de un martor asistent. 

(2) Fişa vehiculului staţionat neregulamentar va cuprinde în mod obligatoriu marca, culoarea şi 

numarul de înmatriculare al vehiculului, locul şi starea fizică a acestuia (avarii, zgârieturi existente, 

geamuri/portiere închise/deschise), inventarierea bunurilor din interior vizibile din exterior şi se va 

întocmi în 3 exemplare (autocopiante, în culori diferite, înseriată), din care primul exemplar, original 

va ramane la operator, al doilea la agentul constatator, iar cel de al treilea la eliberarea vehiculului se 

va preda proprietarului/detinatorului legal al acestuia de către reprezentanţii operatorului. 

(3) În vederea completării Fişei vehiculului staţionat neregulamentar, personalul operatorului 

de servicii cu atribuţii în efectuarea operaţiunilor de ridicare şi transport va imortaliza vehiculul in 

format digital foto/video, din 4 (patru) unghiuri diferite (faţă, spate, lateral stânga, lateral dreapta) 

vizând starea vehiculului in cauză. 



(4) La cererea Poliţiei Locale sau Poliţiei Naţionale, personalul operatorului de servicii este 

obligat să pună la dispoziţia acesteia fotografiile/înregistrarile video din care să rezulte starea fizică a 

vehiculului staţionat neregulamentar. 

(5) Imediat după ridicarea unui vehicul, agentul constatator va anunţa la dispeceratul 

Poliţiei Mun. Piatra Neamţ, al IPJ Neamţ şi al Poliţiei Locale Piatra Neamţ date despre locul şi 

vehiculul ridicat (numar de înmatriculare, marca, culoare, stradă etc.). 

 Art. 7 (1) Operaţiunile executate pentru ridicarea vehiculului constau în ridicarea, transportul 

şi depozitarea vehiculului şi vor fi executate de personalul operatorului de servicii cu atribuţii în 

acest sens şi de Municipiul Piatra Neamț (depozitarea). 

(2) Agentul constatator asistă personalul operatorului de servicii, cu atribuţii în efectuarea 

operaţiunilor de ridicare şi transport pe toată perioada derulării activitaţii de ridicare a vehiculelor 

staţionate neregulamentar. 

(3) Transportul la locul de depozitare se realizează în condiţii care exclud deplasarea pe 

propriile roţi a vehiculului ridicat. 

(4)  Daca proprietarul sau deţinătorul vehiculului se prezintă  la locul ridicării, înainte de  ridicarea lui 

pe  autospecială,  vehiculul nu va mai fi transportat în locul special amenajat, însă va trebui să achite jumatate 

din tariful de  ridicare către operatorul autorizat cu desfăşurarea acestor activitaţi,  precum şi, daca este cazul, 

celelalte cheltuieli care sunt în sarcina sa până la momentul constatării staţionării neregulamentare (de 

exemplu: taxă parcare cu plată, taxă blocare- deblocare).
1
 

(5) Dacă proprietarul sau deţinătorul vehiculului se prezintă la locul ridicării după ridicarea pe 

autospecială, dar înainte de plecarea acesteia, vehiculul ridicat nu va mai fi transportat în locul special 

amenajat, la cererea expresă a deţinatorului, dar acesta din urma va trebui să achite taxa de ridicare integral 

către personalul autorizat cu desfaşurarea acestor activitaţi, precum şi, daca este cazul, celelalte cheltuieli 

care sunt în sarcina sa pâna la momentul constatării staţionarii neregulamentare conform tarifelor aprobate în 

H.C.L. 161/26/05/2022 și HCL 175/15.06.2022. 

(6) Ridicarea şi transportul vehiculelor vor fi făcute în condiţii de siguranţă, astfel încat să nu 

se producă niciun fel de eveniment rutier, iar acestea să nu sufere niciun fel de deteriorare. 

 Art. 8. (1) Depozitarea se face în locul special amenajat în acest scop de către Municipiul 

Piatra Neamţ. Activitatea de eliberare a vehiculelor/remorcilor/rulotelor ridicate de pe partea 

carosabilă este efectuată de către personalul cu atribuții în efectuarea acestor operațiuni.  Proprietarii 

vehiculelor ridicate pot obține informații la numărul de telefon 0233.231300 - dispeceratul Poliției 

Locale Piatra Neamţ, recuperarea vehiculelor depozitate în spațiul special amenajat din zona străzii 

Strămutaţi, Anexa Vânători, Depozit de Deşeuri, Echipamente Electrice şi Electronice Piatra Neamţ 

(D.E.E.E.) se va face în baza chitanței fiscale care atestă plata tarifului aferent. 

(2)  Pe perioada depozitării, vehiculele ridicate se afla în paza Municipiului Piatra Neamţ. 

(3) Operatorul de servicii, răspunde pentru eventualele avarii cauzate vehiculului ca urmare a 

efectuării operaţiunilor de ridicare şi transport în condiţiile prevazute de lege. La momentul 

depozitării în locul special amenajat se va întocmi un proces verbal de predare primire a vehiculului 

ridicat între operatorul de servicii şi proprietarul locului de depozitare, potrivit modelului din anexa 

nr. 3. 

(4) Operatorul de servicii, agentul constatator, Consiliul Local şi Primaria Municipiului 

Piatra Neamţ nu răspund pentru deteriorarea eventualelor bunuri perisabile care se află în 

vehiculele ridicate. 

 Art. 9.(1) Vehiculul ridicat se restituie în baza cererii de restituire, după ce se face dovada 

achitării tarifului aferent operaţiunii/operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atesta 

proprietatea ori deţinerea legală a acestuia (certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate, alte 

documente doveditoare), a permisului de conducere şi a cărţii de indentitate ale solicitantului. 

(2) Încasarea costurilor privind ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor va fi facută 

de către personalul anume desemnat de către Municipiul Piatra Neamt şi poate fi efectuată în 

numerar la casieria unitaţii sau prin ordin de plată în contul pus la dispoziţie, în urma 

prezentării obligatorii a carţii de identitate a vehiculului şi/sau a certificatului de înmatriculare, 

                                                 
1
 Reducerea la jumătate a tarifelor percepute în cadrul acestor servicii în acest caz, va fi aprobată prin 

hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ. Încasarea tarifelor de ridicare în acest caz 

de către personalul autorizat cu desfaurarea acestor activitati va fi perfectată print-un act adiţional la 

contractul de servicii de ridicare şi transport. 



respectiv a documentului de identitate si a permisului de conducere al utilizatorului, iar in situatiile 

de la art. 7 alin. (4) si (5) de catre operatorul de servicii. 

(3)  În cazul in care a fost dispusă măsura tehnico-administrativă a unui vehicul aparţinând 

instituţiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 

195/2002, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, care desfaşoară o acţiune de 

intervenţie sau misiune cu caracter de urgenţă, restituirea se face cu titlu gratuit. 

(4)  Programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se asigura 

prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. 

(5) Restituirea vehiculelor se va face după achitarea tuturor costurilor prevăzute de 

prezentul regulament şi semnarea procesului verbal de predare-primire vehicul între 

reprezentantul Municipiul Piatra Neamţ şi solicitant, conform anexei nr. 4. 

 

CAP. III CONDIŢII TEHNICE PENTRU OPERATORUL SPECIALIZAT CU 

ACTIVITAŢILE DE RIDICARE ŞI TRANSPORT 

 

Art. 10. (1) Acţiunea de ridicare va fi realizată de către operatorului de servicii, care va deţine 

în proprietate/chirie autovehicule specializate si omologate/autorizate/avizate (RAR), dotarea si 

personalul necesar pentru prestarea activitaţii de ridicare şi transport a vehiculelor şi încasare a 

tarifelor în situaţiile prevazute la art. 7 alin. (4) şi (5). 

          (2) Autospecialele de ridicare trebuie să deţină asigurare pentru marfa transportată. 

Art. 11. (1) Operatorul de servicii, are obligaţia de a avea în dotare şi funcţiune mijloace de 

comunicaţie (staţii de emisie recepţie, telefoane celulare, etc.), prin care să poată fi anunţat 

operativ de agenţii constatatori din teren, aparat foto/video cu care sa realizeze fotografii şi/sau 

înregistrări datate şi relaţionate cu indicatori stabili din locaţie (geolocalizare), precum şi 

calculatoare pe care să fie instalată o aplicaţie de gestiune a întregii activitaţi şi o evidenţă  

arhivată. Fotografiile şi înregistrarile se vor arhiva maxim 6 luni de zile. 

(2) Operatorul de servicii, va proceda la fotografierea şi sau înregistrarea video a vehiculelor 

ce urmează a fi ridicate pentru evitarea eventualelor litigii cu proprietarii acestora, atat cu prilejul 

efectuarii operaţiunilor de ridicare, cât şi cu prilejul operaţiunilor de descarcare în vederea 

depozitării. 

(3) Personalul operatorului de servicii trebuie să raspundă solicitării de ridicare a agentului 

constatator in maxim 30 minute de la momentul apelului telefonic.  

Art. 12. Depozitarea se va face de către UAT Piatra Neamţ în incinta Depozitului de 

Deşeuri, Echipamente Electrice şi Electronice Piatra Neamţ (D.E.E.E.), situat pe str. Strămutaţi 

Anexa Vânători, nr.telefon .........................., spatiu ce va fi amenajat corespunzator, astfel încat 

să asigure protecţia şi integritatea vehiculelor ridicate şi depozitate. 

Art. 13. Spaţiul de depozitare trebuie sa respecte urmatoarele cerinţe minime: 

a) împrejmuirea întregului perimetru; 

b) asigurarea iluminării pe timpul nopţii şi a pazei permanente; 

c) monitorizare video; 

d) asigurarea unui spaţiu administrativ pentru relaţia cu publicul şi pentru încasarea 

tarifelor; 

e) existenţa unui post telefonic şi asigurarea mijloacelor de comunicare (staţii 

emisie-recepie, telefoane celulare); 

f) orar de funcţionare non-stop. 

Art. 14. (1) Perioada maximă de depozitare a vehiculelor ridicate în condiţiile prezentului 

regulament este de 6 luni. 

(2) În situaţia în care proprietarul/deţinatorul legal al vehiculului depozitat nu se prezintă în 

acest termen pentru ridicare, vehiculului i se va aplica procedura reglementată prin Legea nr. 

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

domeniului public/privat al statului sau al unitaţilor administrativ-teritoriale. 

 

 

 

 

 



CAP. IV  REGULI APLICABILE VEHICULELOR FĂRĂ STAPÂN SAU 

ABANDONATE PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI PIATRA 

NEAMŢ 
Art. 15 (1) Prezentul capitol reglementează activitatea de ridicare, transport, depozitare şi 

restituire a vehiculelor fără stapân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

Piatra Neamţ, în conformitate cu dispoziţiile 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. 

(2) Urmatoarele noţiuni se definesc astfel: 

a) vehicul fără stăpân: vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte 

marcaje oficiale ori înmatriculate în străinătate, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori 

al unităţilor administrativ-teritoriale, al cărui proprietar sau deţinătorul legal este necunoscut; 

b) vehicul abandonat: vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat 

al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale de cel putin 6 luni, al cărui proprietar sau 

deţinator legal este cunoscut, însa exista indicii temeinice, că acesta nu respecta condiţiile legale 

pentru a circula pe drumurile publice. 

Art. 16. (1) Dispoziţiile prezentului capitol au ca scop asigurarea protecţiei mediului, 

decongestionarea drumurilor publice şi a locurilor de parcare, asigurarea parcării vehiculelor 

în condiţii de siguranţă şi protejarea şi refacerea spaţiilor verzi. 

(2) Activităţilor de ridicare, transport, depozitare şi restituire privitoare la vehiculele 

fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Piatra Neamţ li se 

aplică în mod corespunzator prevederile cap. I - III. 

 

Secţiunea 1 - Dispoziţii comune privind activităţile de ridicare, transport şi 

depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau 

privat al Municipiului Piatra Neamţ. 

Art. 17. (1) Sesizarea cu privire la existenta unor vehicule staţionate pe domeniul public sau 

privat al municipiului Piatra Neamt, presupuse ca fiind abandonate sau fără stăpân, se poate face în 

scris, verbal sau telefonic de orice persoană sau, din oficiu, de către poliţiştii locali. 

(2) Sesizările de la alin. (1) vor fi înregistrate şi centralizate de către Politia Locală Piatra 

Neamţ, într-un registru special. 

Art. 18. (1) Sesizările menţionate la art. 17 alin. (1) vor fi verificate in teren de către poliţiştii 

locali cu atribuţii in domeniul circulaţiei pe drumurile publice. 

Art. 19. Urmare a sesizărilor primite, Poliţia Locala Piatra Neamţ va desfasura procedura 

legală pentru identificarea vehiculului abandonat sau fără stăpân, până la emiterea dispoziţiei 

primarului privind declararea ca atare a vehiculului respectiv. 

Art. 20. (1) În urma verificarilor din teren, pentru vehiculele în privinţa cărora exisăa indicii 

temeinice că ar fi fără stăpân sau ca ar fi abandonate, poliţistul local va întocmi un proces-verbal de 

constatare, pe formular înseriat şi numerotat, semnat de doi martori asistenţi, de regulă locatari ai 

unor imobile situate în vecintatea locului în care se află vehiculul fără stăpân sau abandonat. Cu 

ocazia constatării, vor fi consemnate orice alte elemente particulare de natura sa îndreptaţească 

poliţistul local să considere vehiculul ca fiind abandonat sau fără stăpân. 

(2) Procesul-verbal de constatare, prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament, va 

cuprinde următoarele date de identificare a vehiculului, respectiv: 

a. numărul de înmatriculare (dacă este cazul); 

b. categoria; 

c. marca; 

d. tipul; 

e. serie motor, (daca este cazul); 

f. seria de şasiu sau caroserie; 

g. culoarea. 

(3) În ipoteza în care în interiorul vehiculului abandonat sau fără stăpân se află unele bunuri, 

procesul-verbal de constatare va conţine şi inventarul acestora, în situaţia în care este posibil.  

(4) Odată cu întocmirea procesului-verbal de constatare, poliţistul local va efectua planşe foto 

de detaliu (faţă, spate, lateral dreapta şi stânga), precum şi planşe foto de orientare. 

 



Secţiunea 2 - Dispoziţii speciale privind vehiculele abandonate 

Art. 21. (1) Poliţia Locală Piatra Neamţ va efectua verificări pentru identificarea proprietarului 

sau deţinătorului legal al vehiculului în baza de date a M.A.I.  

(2) Totodată, daca este cazul, pentru identificarea proprietarului sau, după caz, a deţintorului 

legal al autovehiculului respectiv, se vor comunica organelor de poliţie datele de identificare a 

autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare), care au la dispoziţie 

10 zile pentru a efectua cercetari pentru identificarea proprietarului sau, dupa caz, a deţinătorului 

legal al autovehiculului respectiv. 

Art. 22. Cu ocazia încheierii procesului-verbal de constatare menţionat la art. 20, poliţistul 

local va afişa o somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 

zile de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Piatra Neamţ. 

Art. 23. După aplicarea somaţiei pe caroseria vehiculului, poliţistul local va efectua planşe foto 

din care să reiasă îndeplinirea procedurii de somare. 

Art. 24. La expirarea termenului de 10 zile prevazut de art. 22, poliţistul local va efectua o 

noua verificare în teren, iar în situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului nu s-a 

conformat somaţiei va proceda la întocmirea unui nou proces-verbal de constatare în acest sens. 

Art. 25. După reverificarea în teren, efectuata la expirarea termenului de 10 zile prevăzut de 

art. 24, şeful structurii de circulaţie din cadrul Poliţiei Locale Piatra Neamţ va întocmi un referat pe 

care îl va supune aprobării directorului executiv şi îl va înainta, în cel mai scurt timp, către primarul 

municipiului Piatra Neamţ, cu propunerea emiterii dispoziţiei de declarare a vehicului ca fiind 

abandonat. 

Art. 26. (1) În baza dispoziţiei prevăzute de art. 25, vehiculul, împreuna cu bunurile aflate în 

interior, va fi ridicat, transportat şi depozitat de către operatorul autorizat/UAT Municipiul Piatra 

Neamţ în locul special amenajat, sub coordonarea unui poliţist local cu atribuţii în domeniul 

circulaţiei pe drumurile publice. 

(2) Dispoziţia emisă de către primar constituie temeiul legal pentru ridicarea, transportul şi 

depozitarea vehiculului la locul special amenajat, stabilit conform prevederilor prezentului 

Regulament. 

Art. 27 (1) La ridicarea vehiculului abandonat reprezentantul operatorului autorizat va întocmi 

un Proces-verbal de ridicare, conform Anexei nr. 6 la prezentul Regulament, care va cuprinde şi un 

inventar al bunurilor aflate în interiorul vehiculului, dacă este cazul, precum şi numărul şi data 

dispoziţiei emisă de către primarul municipiului Piatra Neamţ. 

(2) La momentul ridicării, poliţistul local va anunţa dispeceratul Poliţiei Locale Piatra Neamţ 

cu privire la măsura ridicării, urmând ca dispecerul de serviciu să anunţe telefonic Politia 

Municipiului Piatra Neamţ despre aceasta. 

(3) Ulterior, în termen de 48 de ore, Poliţia Locala Piatra Neamţ va înainta către Poliţia 

Municipiului Piatra Neamţ o adresa cuprinzând toate datele vehiculului ridicat. 

Art. 28. (1) În cazul identificării proprietarului sau deţinatorului legal al autoturismului 

abandonat, Primarul îl somează prin poştă şi/sau curierat rapid, prin scrisoare recomandată cu aviz de 

primire, ca în termen de 5 zile de la primire să ridice vehiculul aflat în locul special amenajat în care 

a fost depozitat. 

(2) În cazul în care procedura de comunicare nu este îndeplinită şi somaţia este restituită 

emitentului, agenţii constatatori au obligaţia de a comunica documentul respectiv prin afişare la 

domiciliul sau sediul proprietarului ori al deţinătorului legal al vehiculului. 

(3) Procedura de comunicare a somaţiei se supune prevederilor de comunicare prevăzute de 

Codul de procedura civilă, respectiv în cazul citării ori comunicarii actului de procedură efectuat prin 

poştă sau curierat rapid procedura se socoteşte îndeplinita la data semnării de către parte a 

confirmării de primire ori a consemnării, de către funcţionarul poştal sau de către curier a refuzului 

acesteia de a primi corespondenţa sau în cazuri excepţionale prevăzute la alin. (2) la data afişării la 

adresa de domiciliu. 

Art. 29 (1) Dacă, în termen de 10 zile de la data comunicării somaţiei, proprietarul sau 

deţinătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somaţiei primite sau nu îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, vehiculul trece de drept în proprietatea unităţii 

administrativ-teritoriale de pe a cărei raza teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin 

dispoziţie a primarului şi, în funcţie de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în 

condiţiile legii sau predat unităţii de colectare şi valorificare a deşeurilor. 



(2) Trecerea vehiculului în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale se constată prin 

dispoziţie a primarului. Dispoziţia se comunica de îndata proprietarului sau deţinătorului legal al 

vehiculului. Dispoziţia primarului poate fi atacată, în termen de 5 zile de la comunicare, la instanţa 

de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

(3) Evaluarea vehiculelor şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia se vor efectua pe baza unei 

expertize de specialitate, dispusă de primar, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inventarierii, expertizarii, ridicării, transportului şi 

depozitării autovehiculului abandonat sau fără stăpân şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia se 

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

în urma valorificarii vehiculului şi a bunurilor găsite în interiorul acestuia. 

Art. 30 Dacă dispoziţia primarului nu este contestată în termenul prevăzut la art. 29 sau dacă 

acţiunea proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului a fost respinsă prin hotărâre 

judecatorească definitivă şi irevocabilă, vehiculul abandonat este transportat la o unitate de colectare 

şi valorificare a deşeurilor, în vederea valorificării, conform prevederilor Legii nr. 421/2002. 

Art. 31 (1) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului abandonat se prezintă pentru 

ridicarea acestuia până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau până la predarea 

vehiculului spre valorificare, dispoziţia primarului rămâne fără obiect. 

(2) În această situaţie, vehiculul se restituie numai după ce proprietarul sau deţinătorul legal 

achită amenda prevazută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 421/2002, precum şi cheltuielile aferente 

ridicării, transportului, depozitării şi expertizării vehiculului, sume care se fac venit la bugetul local. 

 

Sectiunea 3 - Dispoziţii privind vehiculele fără stăpân 

Art. 32 (1) Cu ocazia încheierii procesului-verbal de constatare menţionat la art. 20, poliţistul 

local va afişa o somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 

zile de pe terenul aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Piatra Neamţ. După 

aplicarea somaţiei pe caroseria vehiculului, poliţistul local va efectua planşe foto din care să reiasă 

îndeplinirea procedurii de somare. 

(2) Poliţistul local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice va efectua verificări 

pentru identificarea proprietarului sau deţinatorului legal al vehiculului, iar rezultatul va fi consemnat 

într-un raport motivat. În acest sens, în ziua întocmirii procesului verbal de constatare, sau, cel mai 

târziu în ziua următoare, agentul constatator va comunica organului de poliţie datele de identificare a 

autovehiculului abandonat (serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare). 

Art. 33 După împlinirea termenului de 10 zile prevazut la art. 32, politistul local va efectua o 

noua verificare în teren, pentru a constata dacă vehiculul a fost ridicat, întocmindu-se un nou proces-

verbal de constatare în acest sens. 

Art. 34 Dacă vehiculul nu este ridicat în termenul de 10 zile de la afişarea somaţiei prevăzute 

la art. 33, în baza procesului verbal întocmit conform art. 33, şeful structurii de circulaţie din cadrul 

Poliţiei Locale Piatra Neamţ va întocmi un referat pe care îl va supune aprobării directorului executiv 

si îl va înainta către Primarul Municipiului Piatra Neamţ, în cel mai scurt timp, cu propunerea 

emiterii dispoziţiei de declarare a vehiculului fără stăpân. 

Art. 35. În baza referatului prevăzut la art. 34, primarul va emite o dispoziţie prin care declară 

vehiculul fără stăpân şi dispune inventarierea, ridicarea, transportarea, depozitarea vehiculului şi a 

bunurilor aflate în interiorul acestuia, după caz, în locul special amenajat. 

Art. 36 (1) La ridicarea vehiculului fără stăpân, reprezentantul operatorului autorizat va 

întocmi un Proces-verbal de ridicare, conform Anexei nr. 6, care va cuprinde şi un inventar al 

bunurilor aflate in interiorul vehiculului, daca este cazul, precum si numarul si data dispozitiei emisa 

de către Primarul Municipiului Piatra Neamţ. 

Art. 37 (1) La momentul ridicării, poliţistul local va anunţa dispeceratul Poliţiei Locale Piatra 

Neamţ asupra măsurii ridicării, urmând ca dispecerul de serviciu să anunţe telefonic Politia 

Municipiului Piatra Neamţ şi IPJ Neamţ despre această măsură. 

(2) Ulterior, în termen de 48 de ore, Poliţia Locală Piatra Neamţ va înainta către Poliţia  

Municipiului Piatra Neamţ şi către IPJ Neamţ o adresă cuprinzând toate datele vehiculului ridicat.  

Art. 38  Pentru identificarea proprietarului sau deţinatorului legal al vehiculului fără stăpân, în 

termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, primarul aduce la cunoştinţa 

publică caracteristicile tehnice ale vehiculului şi locul de unde acesta a fost ridicat, printr-un anunţ 

publicat într-un cotidian local, pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Piatra Neamţ şi prin 



afişarea la sediul Primăriei a listei cuprinzând vehiculele fără stăpân. 

Art. 39 (1) Dacă în urma demersurilor intreprinse conform art. 38 vehiculul este revendicat 

de proprietarul sau deţinatorul legal, acestuia i se aduce la cunoştinţă faptul că refuzul de a prelua 

vehiculul constituie contravenţie şi se sancţionează. 

(2) Restituirea vehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul său, dup caz, se va efectua pe baza 

de proces-verbal de predare-primire către proprietarul sau deţinatorul legal al acestuia în cel mai 

scurt timp, dacă persoana care revendica vehiculul face dovada: 

a) calităţii de proprietar/deţinator legal al acestuia; 

b) achitării tuturor taxelor şi impozitelor prevazute de lege, aferente vehiculului respectiv; 

c) achitării sumelor corespunzatoare cheltuielilor efectuate pentru inventarierea, 

expertizarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza vehiculului; 

d) achitării la zi a tarifului de parcare/deblocare, în cazul vehiculelor ridicate din parcări; 

e) deţinerii inspecţei tehnice periodice valabile pentru vehiculul respectiv, ori în caz 

contrar transportarea pe platformă fie catre un operator care efectuează inspecţia 

tehnică, fie în altă locaţie decisă de proprietar/deţinator legal al vehicului. 

Art. 40  Dacă în termen de 10 zile de la publicarea anunţului prevăzut la art. 38 proprietarul 

sau deţinatorul legal nu se prezintă în vederea ridicării vehiculului din locul în care acesta a fost 

depozitat, primarul va emite o dispoziţie prin care constată că vehiculul în cauză trece de drept în 

domeniul privat al municipiuiui Piatra Neamţ, liber de orice sarcini. 

Art. 41. În temeiul dispoziţiei emise potrivit art. 40, vehiculul va fi valorificat prin vânzare, în 

condiţiile legii sau prin predarea către o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de 

starea acestuia. 

 

CAP. V. TARIFE PENTRU RIDICAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA 

VEHICULELOR 

Art. 42 Tarifele pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor staţionate 

neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public, 

a vehiculelor staţionate fără drept pe locurile de parcare amenajate pe domeniul public/privat 

al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate 

prin semn internaţional pentru persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinand domeniului public/privat al statului sau al unităţii 

administrativ-teritoariale a municipiului Piatra Neamt sunt stabilite conform anexelor de tarif 

aprobate în H.C.L. 161/26/05/2022 și HCL 175/15.06.2022. 

 

CAP. VI. DISPOZITII FINALE 

Art. 43. Operatorul de servicii răspunde de toate prejudiciile, produse din vina sa asupra 

vehiculului, din momentul ridicării şi până la momentul depozitării acestuia, agenţii 

constatatori, Primaria si Consiliul local al municipiului Piatra Neamţ fiind exonerati de orice 

răspundere. 

 Art. 44. Prevederile prezentuiui Regulament se completează cu dispoziţiile O.U.G. nr. 

l95/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, O.G. nr. 2l/2002 privind gospodarirea localitaţilor 

urbane şi rurale şi H.C.L. nr.228/2021 privind aprobarea Regulamentului privind buna 

gospodărire, intreţinere, curaţenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ , H.C.L. 40/28.02.2022 

Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare 

a parcărilor publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Piatra-Neamț cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.174/15.06.2022  

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile 

de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț, Legii nr. 

448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 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 si 



H.G. nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor 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, O.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, precum şi cu orice alte prevederi legale 

incidente. 

Art. 45. Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţa cetaţenilor periodic pe 

toate canalele de comunicare media si on-line. 
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Anexa 1 

DISPOZITIE DE RIDICARE 

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

 

Subsemnatul .............................................................., în calitate de poliţist local, grad profesional 

............................., din cadrul Biroului Siguranţă Rutieră, am constatat astăzi, ziua .. . .  luna 

.. . . . .  anul .. . . . . . ,  ora .. . . .  în municipiul Piatra Neam ţ  pe str. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . ,  nr. . . . . ,  în zona .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  ca 

autovehiculul cu numărul de înmatriculare .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . , marca  . . . . . . . . . . . . . . . . . : 

[ ] staţionat neregulamentar, conform O.U.G. nr. l95/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice, H.G. nr. l39l/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului României nr. l95/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 

[ ] staţiona pe domeniul public în alte locuri decât drumul public (parc, aleie pietonală, zona 

de agrement, etc), conform O.G. nr. 2l/2002 privind gospodarirea localităţilor urbane si rurale 

şi H.C.L. nr. 228/2021 privind aprobarea Regulamentului privind buna gospodărire, 

întretinere, curătenie şi estetică în municipiul Piatra Neamţ; 

[ ] staţiona fără drept pe locurile de parcare amenajate pe domeniul public/privat a l 

municipiului (parcare cu plată/parcare de resedinţă),H.C.L. nr. 40/28.02.2022 Regulament de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor 

publice cu plată precum şi a celui de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a 

autovehiculelor care sunt staționate sau parcate neregulamentar de pe domeniul public şi privat al 

Municipiului Piatra-Neamț cu modificările și completarile ulterioare, H.C.L. nr. 174/15.06.2022  

Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și 

exploatare a parcărilor de reședință precum şi a celui de blocare/deblocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor care sunt staţionate sau parcate neregulamentar pe locurile 

de parcare de reședință de pe domeniul public şi privat al Municipiului Piatra Neamț ; 

[ ] era parcat pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn internaţional 

pentru persoane cu handicap, conform Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap; 

în temeiul prevederilor art. 203
1
 (1) din H.G. nr. 1391/2006 /art. 24

2 
din O.G. nr. 21/2002/ art. 100 

din Legrea nr. 448/2006/HCL nr. 40/2022/HCL nr.1742022 raportat laart. 7 (1) lit .  h) din Legea 

nr. l55/20l0 si a H.C.L. nr. . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .. . . . . . . ,dispun masura tehnico -administrativa 

de: 

RIDICARE 

a vehiculului cu datele de identificare anterior menţionate, transportarea şi depozitarea acestuia în 

locul special desemnat, situat pe str. ..........................., nr. ................. din mun. Piatra Neamţ, întrucat 

proprietarul/utilizatorul acestui vehicul a încălcat prevederile art. ................................................ din 

.........................................................,respectiv:....................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................., 

drept pentru care se va întocmi ăi proces-verbal de sancţionare contravenţională. 

Menţiuni privind avarii vizibile pe vehicul: ........................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

Vehiculul a fost fotografiat şi înregistrat video. 

Prezenta dispoziţie de ridicare a fost întocmita in 3 (trei) exemplare. 

 

Agent constatator,                               Operator ridicare,                          Martor asistent, 

Funcţie/Nume/Prenume                       Funcţie/Nume/Prenume                Nume/Prenume 

..............................                              .............................                         .......................... 

 



             Anexa 2 

FIŞA VEHICULULUI RIDICAT 

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

 

 Astazi, zi ........., luna ..............., an ..............., ora .............., în municipiul Piatra Neamţ, 

subsemnatul ....................................................., angajat al .................................................., pe 

funcţia de .............................., la examinarea exterioară a vehicului cu numărul de înmatriculare 

.................., marca ........................................, culoarea ......................................., ca urmare a 

întocmirii dispoziţiei Primarului/ dispoziţiei de ridicare nr. ................../........................., în vederea 

efectuării operaţiunilor de ridicare, transport şi depozitare, constat urmatoarele: 

 - vehiculul prezintă avarii: [ ] da             [ ] nu 

La faţa locului s-au efectuat fotografii în patru unghiuri diferite (faţă, spate, lateral stânga, dreapta) 

si înregistrari video, constatandu-se urmatoarele: ................................................................................ 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

Cele consemnate în prezenta fiţă sunt atestate de agentul constatator (funcţie/nume/prenume) 

........................................................................., din cadrul ................................................................, 

precum şi de martorul asitent (nume/prenume/CNP) .........................................................................., 

.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../. 

 

 

Agent constatator,                               Operator ridicare,                          Martor asistent, 

Functţe/Nume/Prenume                       Funcţie/Nume/Prenume                Nume/Prenume 

..............................                              .............................                         .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Anexa 3 

PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE  

ÎN VEDEREA DEPOZITĂRII 

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

 

 Astăzi, zi ........., luna ..............., an ..............., ora .............., în municipiul Piatra Neamţ, 

subsemnatul ....................................................., angajat al .................................................., pe 

funcţia de .............................., am procedat la predarea vehicului cu numărul de înmatriculare 

......................., marca ........................, culoarea ..................., ridicat în baza dispoziţiei Primarului/ 

dispoziţiei de ridicare nr. ................../........................., către reprezentantul spatiului de depozitare, 

dl./dna. .....................................angajat al ...................................., pe funcţia de .............................., 

ocazie cu care s-a constatat că între momentul ridicării şi până la momentul depozitării vehiculului  

[ ] nu s-au produs / [ ] s-au produs alte avarii la vehiculul ridicat faţă de cele constatate şi înscrise în 

fişa vehicului ridicat nr. ........../........................, astfel ........................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare, din care unul 

pentru operatorul autorizat şi unul pentru reprezentantul locului de depozitare. 

 

 

Operator ridicare,                             Reprezentant loc depozitare, 

Funcţie/Nume/Prenume                     Funcţie/Nume/Prenume 

.............................                         .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Anexa 4 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE 

a vehiculelor ridicate potrivit prevederilor H.C.L. NR.  ......./..................... 

 

Încheiat astăzi .............................., cu ocazia eliberării vehiculului marca .................................., cu numar de 

înmatriculare ..........................., culoare ........................., către dl./dna. ......................................................., 

domiciliat(a) în ................................., strada .....................................................,  nr. ................, bl. .............., et. 

........., ap. .............. , care s-a identificat cu CI/BI seria ..............., nr . .................... eliberat(a) de 

............................................................................., în calitate de .................................... (proprietar/detinator legal) 

al vehicului şi care a prezentat urmatoarele documente: 

[ ] cartea de identitate, seria ......................., nr. .........................; 

[ ] certificatul de înmatriculare, seria ......................., nr. .........................; 

[ ] permisul de conducere, seria ......................., nr. .........................; 

Se constată achitarea taxelor stabilite prin H.C.L. nr. ........... /.................., conform ............................. 

nr. ................/.................., precum şi a celorlalte taxe existente până la momentul ridicării, 

transportului şi depozitării de la locul staţionării vehicului taxă parcare în cuantum de ................., 

achitat cu ................... nr. ................/..................., taxă blocare-deblocare în cuantum de ............, 

achitat cu ........................ nr. ................/..................., (...). 

La examinarea exterioară a vehiculului înainte de ridicare, s-au constatat urmatoarele: ................. 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................... 

Observaţii referitoare la modificarea stării vehicului de la data ridicării până la data eliberării: .... 

............................................................................................................................. ...........................

................................................................................................................................................... .... 

Dl./dna .......................................................................... ..., declar pe proprie răspundere că 

utilizatorul/conducatorul autovehiculului sus-menţionat, la data şi ora ridicării acestuia este dl./d-

na .........................................................................., domiciliat(a) în ..................................., strada 

.....................................................,  nr. ................, bl. .............., et. ........., ap. .............. , care se identifică 

cu CI/BI seria ..............., nr . .................... eliberat(a) de ............................................................................., 

posesor/posesoare al/a permisului de conducere nr. ................... categoria ................... 

ATENTIE: declararea necorespunzatoare a datelor privind identitatea conducatorului auto 

constituie infractiune şi se pedepsete conform art. 326Cod penal. 

 

 Am predat, Am primit, 

Numele si prenumele, Numele si prenumele, 

Semnatura Semnatura 

 



Anexa 5 

     ROMÂNIA 

  ORGAN CONSTATATOR 
  ..................                                                         
 

 

                           PROCES-VERBAL DE CONSTATARE                      

                             Seria ..... nr. ......... 
 

 
  Încheiat astăzi ......... în localitatea ............, judeţul ........... 
  Agent constatator ............................... din .................... 
                         (grad, nume, prenume)               (unitatea) 
  Constat că vehiculul cu nr. de înmatriculare ..................., marca şi 
tipul ................, categoria ............., seria motorului .........., 
seria şasiului sau caroseriei .............., culoarea ............., starea 
fizică ................, în legătură cu care am fost sesizaţi că ar putea fi 
fără stăpân sau abandonat, a fost identificat în ziua de ........, ora ...., 
în localitatea .................., str. ................ nr. ....., sectorul 
............, judeţul ................, urmând a fi înştiinţate autorităţile 
abilitate pentru efectuarea verificărilor legale privind situaţia juridică a 
acestuia. 
  Alte menţiuni (inventarul bunurilor aflate în vehicul): .................. 
............................................................................ 
............................................................................ 
  Fapt atestat de martorul ................., domiciliat în ..............., 
str. ................. nr. ...., bl. ...., judeţul ................., act de 
identitate ..... seria ..... nr. ............., emis de ..................., 
C.N.P. .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../. 
  Fapt atestat de martorul ................., domiciliat în ..............., 
str. ................. nr. ...., bl. ...., judeţul ................., 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:               

                                                                    _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa 6 

 

Proces verbal ridicare vehicul abandonat sau fără stăpân 

Seria ................ nr. ............. 

Anul .............. luna ................... ziua ................. ora ............, în municipiul Piatra Neamţ 

 

 

 Subsemnatul ....................................................................., angajat al ...................................... (operatorului), 

la examinarea exterioară a vehiculului cu numarul de înmatriculare ........................................, marca ...................., 

modelul ...................................., culoarea ................................, în baza Dispoziţiei Primarului nr. ............./..............., 

am procedat la ridicarea vehiculului mai sus-mentionat. 

 La momentul ridicarii vehiculul prezenta avarii vizibile: da / nu 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 La faţa locului s-a efectuat un set de fotografii în format digital, 4 fotografii din unghiuri diferite (faţă, 

spate şi lateralele vehiculului), constatandu-se urmatoarele (inclusiv inventarul bunurilor aflate in vehicul, unde 

este cazul):.......................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

 Cele menţionate în prezentul proces verbal sunt atestate de către agentul constatator ................................. 

.................................................(funcţie/nume/prenume) din cadrul ..............................................................., precum 

şi de către martorul asistent ....................................................................., domiciliat în ..............................., str. .......... 

.................................., nr. .........., bl. .........., ap. ......., jud. ..........................., posesor al BI/CI seria ......... nr. .............., 

eliberat/a de ............................................................................, CNP .../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../. 

 

 

 

Semnatura reprezentant operator, ................................... 

 

Semnatura agent constatator, .......................................... 

 

Semnatura martor asistent, ............................................. 



Anexa 7 

Tarife pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor 

 

             Pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate 

neregulamentar, a vehiculelor staţionate pe domeniul public în alte locuri decât drumul public, a 

vehiculelor care ocupa abuziv sau blocheaza accesul în locurile de parcare amenajate pe domeniul 

public/privat al municipiului, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate si 

semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al unităţii administrativ-

teritoariale a municipiului Piatra Neamţ se percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane 

fizice sau juridice, urmatoarele tarife: 

 

- Ridicare: 350 lei; 

 

- Transport: 200 lei; 

 

- Depozitare pentru autovehiculele ridicate: 50 lei/zi; 

 

 

              Dacă proprietarul sau deţinatorul vehiculului se prezintă la locul ridicării, înainte de 

ridicarea lui pe autospecială, vehiculul nu va mai fi transportat în locul special amenajat, însa va 

trebui să achite jumatate din tariful de ridicare către operatorul autorizat cu desfaşurarea acestor 

activitaţi, precum şi, dacă este cazul, celelalte cheltuieli care sunt în sarcina sa până la momentul 

constatării staţionării neregulamentare (de exemplu: taxă parcare cu plată, taxa blocare- deblocare).  

              Dacă proprietarul sau deţinătorul vehiculului se prezintă la locul ridicării dupa ridicarea pe 

autospecială, dar înainte de plecarea acesteia, vehiculul ridicat nu va mai fi transportat în locul 

special amenajat, la cererea expresă a deţinatorului, dar acesta din urma va trebui să achite taxa de 

ridicare integral către personalul autorizat cu desfaşurarea acestor activitaţi, precum şi, dacă este 

cazul, celelalte cheltuieli care sunt în sarcina sa până la momentul constatării staţionării 

neregulamentare conform tarifelor aprobate în H.C.L. 161/26/05/2022 și HCL 175/15.06.2022. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


