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Ridicarea maşinilor abandonate

Vineri, 24.11.2017, viceprimarul Laszlo Barabas a prezentat în faţa reprezentanţilor massmedia stadiul procedurii de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public în
municipiul Braşov.
,,Am început procedura de ridicare a maşinilor abandonate. Din cele 180 identificate până în
prezent de Poliţia Locală, pentru 23 s-a făcut procedura de somare prin afişare, iar 10 dintre
proprietari şi le-au ridicat de pe domeniul public. În următoarele zile vom finaliza această
procedură, iar în paralel vom continua identificarea celorlalte maşini abandonate. Obiectivul
nostru este ca, până la finele anului, aceste maşini să nu mai fie pe domeniul public. Facem un
apel către toţi cei aflaţi în această situaţie, să îşi ridice maşinile pentru a nu fi puşi în situaţia să
plătească 821 de lei pentru recuperarea lor.”

Ø

Ce trebuie să ştie proprietarii de maşini abandonate:
l
În maxim 10 zile de la afişarea pe maşină a somaţiei proprietarul trebuie să îşi ridice
vehiculul de pe domeniul public;
l
În cazul în care proprietarul este identificat, termenul pe care îl are la dispoziţie
pentru a-şi ridica maşina de pe domeniul public este de 5 zile de la comunicarea
somaţiei. Refuzul proprietarului de a-şi ridica autovehiculul de pe domeniul public
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l

l

l

consituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei,
conform Legii nr. 421/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
Maşinile ridicate de pe domeniul public sunt transportate la garajul RAT din cartierul
Valea Cetăţii, pe str. Jepilor;
Pentru a îşi recupera maşina, proprietarul trebuie să solicite Primăriei Braşov
restituirea autovehiculului şi să plătească contravaloarea serviciilor de ridicare,
transport şi depozitare, respectiv 821 de lei, şi să facă dovada achitării tuturor taxelor
şi impozitelor prevăzute de lege;
După trecerea termenului de 30 de zile de la data anunţului în presă, vehiculul trece
în proprietatea privată a Municipalităţii;
Valorificarea autovehiculelor fără stăpân se face prin vânzare sau prin valorificarea la
o unitate de colectare şi valorificare a deşeurilor.

Cetăţenii care doresc să semnaleze cazuri de maşini abandonate, o pot face la Dispeceratul Poliţiei
Locale 0268-954.
Sorin Toarcea,
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

