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Poli&#539;i&#537;tii locali din cadrul Serviciului Circula&#539;ie Rutier&#259;
ac&#539;ioneaz&#259; în continuare pe linia opririi &#537;i sta&#539;ion&#259;rii neregulamentare
a autovehiculelor dar &#537;i pentru eliberarea domeniului public de autovehicule abandonate sau
f&#259;r&#259; st&#259;pân.
În ultimele 2 s&#259;pt&#259;mâni au fost ridicate 47 de autovehicule din care 44 conform O.U.G.
195/2002 (republicat&#259;) privind circula&#539;ia pe drumurile publice, urmare a
sta&#539;ion&#259;rii neregulamentare pe raza municipiului Timi&#537;oara &#537;i 3 conform
Legii 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor f&#259;r&#259; st&#259;pân sau abandonate pe
terenuri apar&#539;inând domeniului public sau privat al statului ori al unit&#259;&#539;ilor
administrativ-teritoriale urmare a emiterii dispozi&#539;iilor de declarare a abandonului. La finalul
lunii iulie s-au emis 22 de noi dispozi&#539;ii de declarare a abandonului pentru vehiculele
f&#259;r&#259; st&#259;pân sau abandonate pe raza municipiului, urmând ca în cel mai scurt timp
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acestea s&#259; fie ridicate de pe domeniul public.
Reamintim faptul c&#259; sanc&#539;iunile pentru înc&#259;lcarea prevederilor OUG 195/2002
(republicat&#259;) privind circula&#539;ia pe drumurile publice referitoare la oprirea &#537;i
sta&#539;ionarea în locuri nepermise sunt între 290 &#537;i 725 de lei &#537;i 2 sau 3 puncte
penalizare la permis, în func&#539;ie de fapt&#259; &#537;i atragem totodat&#259; aten&#539;ia
conduc&#259;torilor auto s&#259; respecte indicatoarele rutiere &#537;i s&#259; evite parcarea în
locurile interzise pentru a evita sanc&#539;ionarea &#537;i chiar ridicarea autovehiculelor.
În ceea ce prive&#537;te ocuparea domeniului public de c&#259;tre autoturisme abandonate sau
f&#259;r&#259; st&#259;pân men&#539;ion&#259;m c&#259; exist&#259; &#537;i situa&#539;ii în
care autovehiculele semnalate de cet&#259;&#539;eni nu se încadreaz&#259; în termenul
prev&#259;zut de Legea 421/2002 de peste un an sau de&#539;in&#259;torii acestora au
documente care atest&#259; faptul c&#259; au taxele &#537;i impozitele platite la zi.
Poli&#539;i&#537;tii locali ac&#539;ioneaz&#259; permanent în vederea solu&#539;ion&#259;rii
cazurilor de acest gen cu atât mai mult cu cât cet&#259;&#539;enii sprijin&#259; campaniile
demarate pe acesta linie sesizând la numerele de telefon 0256.968 sau 0256.246.112 sau pe adresa
de email contact@politialoctm.ro .
Stadiul vehiculelor abandonate poate fi verificat &#537;i pe site-ul institu&#539;iei www.polcomtim.ro
in aplica&#539;ia “”Auto Abandonate””
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