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In atenţia

în vederea decongestionării parcărilor, dar şi a spaţiilor verzi din oraş, Primăria 
municipiului Oneşti prin Serviciul Public de Poliţie Locală intenţionează să demareze cu 
sprijinul S.C. D.P.P. S.A. Oneşti activităţi de ridicare a vehiculelor abandonate sau 
fără stăpân.

Aceste autovehiculele reprezintă o problemă atât pentru locatarii cărora le sunt 
ocupate locurile de parcare, cât şi pentru autorităţile locale, ele dând zonei un aspect 
neplăcut şi insalubru.

într-o primă etapă, vor fi inventariate toate aceste autovehicule aflate pe domeniul 
public în municipiul nostru. Pentru a scurta perioada aferentă procedurii de ridicare a 
acestora, vă rugăm să ne acordaţi sprijin prin comunicarea maşinilor abandonate, respectiv a 
celor iară stăpân din zona Asociaţiei dvs.
* Potrivit prevederilor din Legea 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:

a) vehicul fără stăpân - vehiculul de orice categorie, fără plăcuţă de înmatriculare sau alte 
marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ- 
teritoriale, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut;

b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al 
statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau 
deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice, determinate de starea improprie 
circulaţiei acestuia pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau 
a deţinătorului legal de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

După identificarea vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat, proprietarii 
sau deţinătorii legali ai acestora vor fi somaţi în vederea ridicării acestora.

în caz de neconformare, în termen de 10 zile de la comunicarea somaţiei, prin 
dispoziţie se va constata trecerea de drept în proprietatea privată a Municipiului Oneşti a 
vehiculului abandonat şi a eventualelor bunuri aflate în interior, urmând a fi valorificate 
potrivit legii.

Atragem atenţia asupra faptului că, potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 421/2002, 
refuzul de a ridica vehiculele abandonate de pe domeniul public sau privat al Municipiului 
ONEŞTI se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei, iar potrivit HCL nr. 
4/16.01.2020 privind procedura de lucru în municipiul Oneşti pentru desfăşurarea 
activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate 
neregulamentar, precum şi a celor abandonate sau fără stăpân, cheltuielile ocazionate 
cu efectuarea operaţiunilor de inventariere, expertizare, ridicare, transportare şi depozitare a 
autovehiculului şi a bunurilor aflate în interiorul acestuia cad în sarcina proprietarilor.



Potrivit prevederilor din Anexa nr.5 la H.C.L.nr. 216/2019 taxele ce vor fi percepute 
pentru eliberarea vehiculelor abandonate sau fără stăpân care au fost ridicate de pe domeniul 
public sunt:

Tarife pentru vehiculele abandonate sau fără stăpân 
cu masa totala autorizata < 5 1 (

Tarif maşini blocate si eliberate pe Ioc (înainte de ridicare pe rampa) 100 lei
Tarif maşini eliberate după urcarea pe rampa sau in timpul urcării pe rampa 200 lei
Tarife ridicare si transportare, la depozit 300 lei
Tarif depozitare prima zi 100 lei
Tarif depozitare pentru fiecare zi de depozitare după prima zi 50 lei

Tarife pentru vehiculele abandonate sati fara stăpân 
cu masa totala autorizata > 5t

Tarif maşini blocate si eliberate pe loc (înainte de ridicare pe rampa) 150 lei
Tarif maşini eliberate după urcarea pe rampa sau in timpul urcării pe rampa 250 lei
Tarife ridicare si transportare la depozit 400 lei
Tarif depozitare prima zi 50 lei
Tarif depozitare pentru fiecare zi de depozitare după prima zi 60 lei

Se mai intenţionează decongestionarea locurilor publice şi parcărilor prin 
sancţionarea proprietarilor care expun maşini spre vânzare pe domeniul public, în mod 
special în parcările din oraş. în municipiul Oneşti expunerea spre vânzare a autovehiculelor 
se poate face doar în spaţiile special amenajate (târguri auto, showroom, etc.), motiv pentru 
care în incinta Oborului săptămânal a fost amenajat un loc public special destinat expunerii 
spre vânzare a acestor maşini

Potrivit prevederilor art.16 din Regulamentul privind stabilirea unor măsuri de bună 
gospodărire a municipiului Oneşti, aprobat prin H.C.L. nr. 133/13.12.2012 cu modificările şi 
completările ulterioare: Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
contravenţională şi, după caz, ridicarea sau blocarea autovehiculelor, cu plata 
contravalorii prestaţiei efectuate: Expunerea spre vânzare a autovehiculelor pe 
domeniul public al municipiului Oneşti se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei 
pentru persoane fizice şi de la 700 la 1500 pentru persoanele juridice.

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor locale, vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa tuturor 
proprietarilor din zonă interdicţiile arătate mai sus şi, în măsura în care aveţi cunoştinţă de 
astfel de cazuri, să ni le comunicaţi, conform modelului din Anexa.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la Serviciul Public de Politie Locala, contact: 
Tel. 0234.324440, e-Mail: politialocala@onesti.ro

PRIMAR
ING. NICOLAE GNATIUC

mailto:politialocala@onesti.ro

