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Un cetățean a reușit, după câteva luni, să înscrie un autoturism cumpărat
de la stat care se afla, inițial, sub sechestru DNA – Rezultatul demersurilor
Avocatului Poporului

Un cetățean a reușit, după câteva luni, să înscrie un autoturism cumpărat de
la stat, care se afla inițial, sub sechestru DNA. Înmatricularea a fost realizată la data de
2 martie 2018, după ce mass-media a relatat cazul său, în 30 ianuarie 2018, iar
Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu.

Urmare a sesizării din oficiu și demersurilor făcute, Avocatul Poporului a
primit, în 23 februarie 2018, din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
Cluj, o adresă în care se arăta că Direcţia Generală Executări Silite Cazuri Speciale
prin Serviciul Executare Silită Cazuri Speciale Regionale Cluj Napoca, a făcut
demersurile necesare ridicării măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor
sechestrate asiguratorii, întocmind următoarele documente:
- Decizia de ridicare a sechestrului asigurator aplicat asupra bunurilor nr.
A_ECJ1828/ 20 iulie 2017, precum şi
- Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor
sechestrate nr. A_ECJ1828 20 iulie 2017 care au fost transmise Direcţiei Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu sediul în Bucureşti, în
vederea ridicării măsurii sechestrului asigurator.

ANAF Cluj a mai comunicat că Direcţia Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor a transmis, printr-o adresă din 16 august 2017, că pentru
vehiculul în cauză au fost ridicate menţiunile aflate în baza de date privind sechestrul
asigurator, iar toate documentele i-au fost înmânate cetățeanului respectiv, în vederea
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efectuării operaţiunii de transcriere a autoturismului. În adresa către Avocatul
Poporului, ANAF Cluj a precizat că a solicitat Direcţiei Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor
efectuarea cu celeritate a tuturor măsurilor ce se impun în vederea punerii în posesie,
prin transcrierea autoturismului pe numele respectivului cetățean. ANAF Cluj a
menţionat că la adresa din 6 februarie 2018 nu s-a primit răspuns până la data de 23
februarie 2018, data întocmirii răspunsului către Instituţia Avocatul Poporului.

Urmare a răspunsului primit de la Administraţia Finanţelor Publice Cluj,
Avocatul Poporului s-a adresat Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, comunicând
cele transmise de către ANAF Cluj şi solicitând un punct de vedere, respectiv
măsurile luate în vederea soluţionării celor sesizate. Astfel, Corpul de control din
cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor a comunicat printr-o adresă, din 4 aprilie
2018, că, în baza evidenţelor Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor, autoturismul a fost transcris pe
numele cetățeanului respectiv, în data de 2 martie 2018.
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