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HOTĂRÂREA NR. 34 
Din 28 februarie 2019 

**"' 

privind acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate 
prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al 

Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local 
Buftea, urmare fenomenelor meteorologice 

Consiliul local al oraşului Buftea, 
Având în vedere: 
• Expunerea de motive a primarului oraşului Buftea, domnul Pistol Gheorghe ; 
• Raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Domeniul Public, 

Privat, Serviciul Juridic şi Autoritate Tutelară şi Direcţia Economică din cadrul aparatului 
( de specialitate al Primarului oraşului Buftea ; 

• Hotărârea Consiliului Local nr.72/28.09.2007 privind completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 21 /22.03.2007 privind aprobarea Normelor privind obligaţiile şi 
responsabilităţile care revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte 
persoane juridice şi cetăţenilor pentru buna administrare şi întreţinere a spaţiilor verzi 
din oraşul Buftea; 

• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr.1652/28.01 .2019 ; 
• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 2204/04.02.2019 ; 
• Adresa înregistrată la Primăria oraşului Buftea cu nr. 2681/11.02.2019; 
• Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Buftea; 

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 
localităţilor, cu modificarile şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului 
nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, ale art. 3, art. 10, art. 36 alin. (9) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul trevederilor art. 45, alin. (2), articolul 115, alin. (ţ ), litera (b) din 
Legea nr. 215/20 1 a administraţiei publice locale, republicată, c modificările şi 
completările ulteri are, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. - Se aprobă acordarea de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor 
avariate prin căderea copacilor sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat 
al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, 
urmare fenomenelor meteorologice din perioada 25 - 27.01.2019, cu respectarea 
procedurii prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Sumele acordate cu titlu de despăgubire vor fi prevăzute în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al oraşului Buftea, pentru anul 2019. 

Art.3. - Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor prezentei hotărâri, comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, 
serviciilor de specialitate şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov. 

p 
Contrasemnează, 

SECRETAR, 

ANG~?PELA 



ANEXA LA H.C.L. NR.34/28.02.2019 

Procedura acordării de despăgubiri proprietarilor autovehiculelor avariate prin căderea copacilor 
sau crengi ale copacilor, aflaţi pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale 
Oraşul Buftea/administrarea Consiliului local Buftea, urmare fenomenelor meteorologice din 

perioada 25 - 27.01.2019 

1. Depunerea cererii de despăgubire şi constituirea dosarului de despăgubire 
1.1. Persoana fizică/persoana juridică sau împuternicitul acesteia cu procura 

notarială, având calitatea de proprietar /utilizator (în cazul contractelor de leasing) al 
unui autovehicul avariat din cauza evenimentelor meteorologice din perioada 25-
27 .01 .2019, va depune la sediul Primăriei Oraşului Buftea o cerere de despăgubire, care 
va cuprinde: 

a) numele, prenumele, calitatea: proprietar sau utilizator în cazul contractelor de 
leasing, domiciliul/sediul proprietarului/utilizatorului, nr. telefon; 
b) datele de identificare ale autovehiculului: marca, model, culoare, nr. de 
înmatriculare; 
c) locul producerii incidentului: intersecţie, strada, număr, bloc etc; 
d) avariile constatate de proprietar/ utilizator; 
e) alegerea modalităţii de reparaţie (folosind poliţa CASCO sau regie proprie); 
f) modalitatea de plată: virament bancar, cu obligaţia comunicării datelor bancare. 

1.2. Termenul limită de depunere a cererilor de despăgubire este de 15 zile de 
la data aducerii la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei proceduri. 

1.3. Pentru soluţionarea cererilor de despăgubire, dosarul va cuprinde: 
a) Cererea de despăgubire înregistrată la Primăria oraşului Buftea; 
b) Documentele autovehiculului: certificat de înmatriculare, carte de identitate; 
c) Cartea de identitate a proprietarului/ utilizatorului /împuternicitului; 
d) Asigurarea facultativă auto (CASCO) dacă există; 
e) Declaraţie pe proprie răspundere că: 

- nu deţine poliţa CASCO/ deţine poliţa CASCO şi renunţă la utilizarea acesteia; 
- avariile declarate nu sunt rezultatul unui alt incident, decât cel actual; 
- cunoaşte prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declaraţii şi uz de fals. 

f) Nota de constatare întocmită la faţa locului şi planşe foto realizate după caz, de 
proprietar sau de angajaţii Serviciului Întreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat 
Public, Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ/Serviciului Poliţiei Locale/ 
repreze~tant S. C. General Public Serv S.A., în cadrul ]propriilor operaţiuni de 
identifi are a autovehiculelor avariate; 
- În caz , l planşelor foto realizate de proprietar, trebuie să ,ezulte din autorizaţia de 

reparaţie emisă de Poliţie, locul în care s-a produs incidentul. 
g) Autorizaţia de reparaţii eliberată de IP J Ilfov - Poliţia Oraşului Buftea; 
h) Deviz estimativ sau deviz final de lucrări întocmit de un service autorizat RAR care 
să ateste contravaloarea reparaţiilor defalcate pe categorii de lucrări/piese aşa cum 
sunt metJ_ţionate în Autorizaţia de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov - Poliţia Oraşului 
Buftea. ln cazul devizului final de lucrări, acesta va fi însoţit de documente 
justificative care să facă dovada plăţii reparaţiilor (factură fiscală împreună cu 
chitanţa de plată aferentă); A 

i) Referat întocmit de Serviciul lntreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, 
Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului, din care să rezulte că terenul pe care se află amplasat arborele care a 
avariat autovehiculul se afla pe domeniul public/privat al Unităţii Administrativ 
Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului Local Buftea. 

2. Aceste documente vor fi prezentate în original şi copie. Copiile vor fi 
certificate pentru conformitate, originalele urmând să fie returnate proprietarului/ 
utilizatorului /împuternicitului. 



3. În completarea dosarului şi pentru dovedirea împrejurărilor şi circumstanţelor 
producerii incidentului care a cauzat avariile, vor fi depuse, dacă este cazul, orice alte 
înscrisuri care să ateste acest lucru: 
► Nota de constatare/intervenţie întocmită de Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă la 

faţa locului; 
► Referat întocmit de S.C. General Public Serv S.A. 
► Fotografii executate la faţa locului de proprietarii autoturismelor avariate, caz în care 

trebuie să rezulte din autorizaţia de reparaţii emisă de Poliţie, locul exact în care s-a 
produs incidentul; 

> Declaraţii ale martorilor prezenţi la faţa locului; 
4. În cazul în care dosarul este incomplet, Serviciul Întreţinere Domeniul Public, 

Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ, va comunica 
proprietarului/utilizatorului/împuternicitului ce documente lipsesc şi se va acorda un 
termen de 15 zile pentru completarea dosarului. Pentru neîndeplinirea acestei obligaţii 
în termenul prevăzut, dosarul va fi respins. 

5. Serviciul Întreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi, 
Mecanizare şi Administrativ, Serviciul Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului, vor analiza toate documentele depuse şi va efectua propriile investigaţii 
cu privire la împrejurările producerii avariilor constatate, dacă este cazul. 

6. Dacă se constată că unele aspecte declarate nu sunt conforme cu realitatea, 
în urma constatărilor Serviciului Întreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, 
Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ, Serviciului Poliţia Locală, se va respinge 
dosarul. Dacă este cazul vor fi sesizate organele de urmărire penală. 

7. Serviciul Întreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi, 
Mecanizare şi Administrativ va completa dosarul de despăgubire, care va cuprinde toate 
documentele de la punctul 1.3 litera a)-h), cu înscrisul prevăzut la pct.1.3. literai). 

8. În lipsa dovezii că arborele căzut pe autovehicul se află pe domeniul 
public/privat al Unităţii Administrativ Teritoriale Oraşul Buftea/administrarea Consiliului 
Local Buftea, dosarul va fi respins. 

9. Serviciul Întreţinere Domeniul Public, Privat, Iluminat Public, Spaţii Verzi, 
Mecanizare si Administrativ si Serviciul Politia Locală vor întocmi o notă în care se vor 
mentiona ev~ntualele necon~ordante constatate între avariile consemnate în autorizatia 
de r~paraţii eliberată de IP J Ilfov ~ Poliţia Oraşului Buftea şi devizul estimativ întocr,'.iit 
de unitatea service, precum si rezultatul propriilor investigatii. 

1 O. În vederea clarificării neconcordanţelor se ~a constitui o comisie cu 
următoarea componenţă: 

- Viceprimarul Oraşului Buftea; 
- un reprezentant al Serviciului Poliţia Locală; 

~. rei reprezentanţi din aparatul de spe:ialitate al Pri~arului, respectiv; 
I -un reprezentant al Serviciului lntreţinere D9meniul Public, Privat, Iluminat 

Public, Spaţii Verzi, Mecanizare şi Administrativ 
- un reprezentant la Direcţiei Economice 
- un reprezentant al Serviciului Juridic 

- un reprezentant al S.C. General Public Serv S.A. 
11. Membrii comisiei vor analiza neconcordanţele şi vor propune suma finală 

care va fi plătită persoanei păgubite. 

12.Stabilirea cuantumului despăgubirilor şi modalitatea de plată 
12.1. Pentru proprietarii de autovehicule care nu au încheiată o poliţă de asigurare 
facultativă (CASCO) cât şi pentru cei care renunţă să folosească poliţa CASCO prin 
declaraţia pe proprie răspundere. 

12.1.1. Plata va fi efectuată în baza devizului estimativ sau final, care va 
cuprinde: piesele care se constată a fi înlocuite/reparate, manopera aferentă înlocuirii 
acestora, manopera de reparare a pieselor care nu se înlocuiesc şi alte manopere 
aferente finisării autovehiculului, precum şi valoarea totală necesară pentru acoperirea 
avariilor reţinute în Autorizaţia de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov - Poliţia Oraşului 
Buftea. 



12.1.2. În cazul în care unitatea service descoperă şi alte avarii decât cele din 
autorizaţia de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov - Poliţia Oraşului Buftea, acestea nu vor fi 
luate în considerare şi nu vor fi aprobate la plată. 

12.1.3. Plata se va efectua, după aprobarea dosarului de către ordonatorul 
principal de credite, prin virament bancar, în baza devizului prevăzut la punctul 1.3. 
litera h) 1n lontul precizat de persoana pagubită în cererea de ciespăgubire sau în altă 
cerere. 

12.1.4. Înainte de efectuarea plăţii, proprietarul/utilizatorul/împuternicitul, va 
completa o declaraţie pe proprie raspundere prin care va renunţa la orice alte pretenţii 
civile viitoare cu privire la daunele constatate ca urmare a evenimentelor din data de 
25-27.01 .2019, faţă de autoritatea locală a oraşului Buftea. 

12.1.5. După efectuarea plăţii, beneficiarul are obligaţia, ca în termen de 60 zile 
să depună documente justificative care să facă dovada plăţii reparaţiilor (factura fiscală 
împreună cu chitanţa de plată aferentă). 

12. 2. Pentru proprietarii de autovehicule care la data intrării în vigoare a prezentei 
hotârâri au introdus deja autovehiculele în reparaţie sau au fost reparate; 

12.2.1. Sumele acordate cu titlu de despăguri vor fi cele din factura fiscală 
eliberată de unitatea service la finalizarea lucrărilor de reparaţii. Această factură va fi 
însoţită în mod obligatoriu şi de o copie a autorizaţiei de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov -
Politia Grasului Buftea si de devizul de lucrări care a stat la baza facturii care atestă . . ' 
prestarea seviciilor de reparatii. 

12.2.2. În cazul în ca~e unitatea service descoperă şi alte avarii decât cele din 
autorizaţia de reparaţii eliberată de IPJ Ilfov- Poliţia Oraşului Buftea, acestea nu vor fi 
luate în considerare şi nu vor fi aprobate la plată. 

12.2.3. Vor fi respectate condiţiile prevăzute la pct.12.1. 

12. 3. Proprietarii autovehiculelor avariate care deţin poliţa de asigurare CASCO şi au 
folosit-o pentru reparaţiile acestora, nu vor primi despăgubiri de la autoritatea 
locală. 


