
 
A 2021/72. számú tanácshatározat melléklete 

 
SZABÁLYZAT 

Értéket adunk a roncsautódnak többéves program 
 

I. FEJEZET - Általános rendelkezések 
1. cikkely – Jelen Szabályzat Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala által 

létrehozott, közérdekű és több évre szóló Értéket adunk a roncsautódnak elnevezésű 
program általános intézkedéseit és eljárásait tartalmazza. 

2. cikkely – A Program célja, hogy a tíz évesnél idősebb, magas fokú 
szennyeződést kibocsátó járműveket kivonják a forgalomból, annak érdekében, hogy 
javuljon a levegő minősége, ugyanakkor megóvják a zöldövezeteket, hozzájáruljanak 
a város autóparkjának fiatalításához és a közterületeken található parkolók racionális 
használatához. 

3. cikkely – A Program kedvezményezettjeinek fejenként 3 000 lejes összeget 
utalnak a helyi költségvetésből, kérésre, amennyiben leadják megsemmisítésre a 
használt autójukat.  

II. FEJEZET – Célcsoport (kedvezményezettek) 
4. cikkely – A program kedvezményezettjei sepsiszentgyörgyi 

lakhellyel/székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyek, akik tulajdonában 
legkevesebb 10 éve Sepsiszentgyörgyön forgalomba bejegyzett használt autó van.  

5. cikkely – A jelen Szabályzat értelmében az „autó” kifejezés 2-7 személy 
szállítására alkalmas gépjárműre vonatkozik.  

 
III. FEJEZET - Jogosultság kritériumai 

6. cikkely - A Programban való részvételehez a kezdeményezettnek az alábbi 
feltételeket kell egyidejűleg teljesítenie:  

a. sepsiszentgyörgyi lakhellyel/székhellyel kell rendelkeznie; 
b. a használt autó tulajdonosának kell lennie legkevesebb 3 évig; 
c. nem lehet tartozása a helyi költségvetés felé; 
d. saját felelősségre nyilatkoznia kell, hogy nem adta le az iratcsomókat / nem 

kapott értékjegyet a Programba beiratott autóra az országos roncsautó program 
keretében; 

e. vállalja, hogy a következő 3 évben nem vásárol 5 évnél idősebb autót, 
ellenkező esetben visszafizeti Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának a 
Program kedvezményezettjeként kapott 3 000 lejt; 

f. a használt autó legkevesebb 10 évig Sepsiszentgyörgyön volt a forgalomba 
iratva; 

g. A leadott autó tartalmazza az alapvető alkatrészeket (motor, tengely, 
felfüggesztés, karosszéria, alváz, a működéshez szükséges alapvető 
elektronikai felszerelés és katalizátor, amennyiben ezek a gyártás során 
bekerültek a járműbe). 

 
IV. FEJEZET - Szükséges iratok 

 7. cikkely. – A résztvevők egy iratcsomó leadásával jelentkezhetnek a 
Programba, ennek a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:  

a. A jelen Szabályzathoz csatolt kérelem, amely tartalmazza a saját felelősségre 
kitöltött nyilatkozatot is, hogy a kérelmező nem vett részt és nem kapott 
értékjegyet ugyanarra az autóra az Országos roncsautó program keretében; 

b. Az autótulajdonos személyi igazolványának / a cégbíróság által kiadott 
cégbejegyzési okiratának másolata, a kérelmező által aláírva és feltüntetve, 
hogy „az eredetivel megegyező”; 



c. Az autó törzskönyvének és forgalmi engedélyének másolata, a kérelmező által 
aláírva és feltüntetve, hogy „az eredetivel megegyező”; 

d. Szükség esetén felhatalmazás. 
 

V. FEJEZET – Eljárás 
8. cikkely – Az érdekelt személyek a kitöltött kérést a jelen Szabályzat 7. 

cikkelyében felsorolt dokumentumokkal együtt leadják Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati, Tájékoztatási és Iktató Irodájában vagy 
elküldik elektronikusan az info@sepsi.ro e-mail címre a kérelmező aláírását is 
tartalmazó scannelt dokumentumokat.  

9. cikkely – A jelen Szabályzatban előírt jogosultsági kritériumok leellenőrzése 
érdekében, polgármesteri rendelet alapján nevesítődik egy, Sepsiszentgyörgy 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő. 

10. cikkely –  A hiányos iratcsomókat visszaküldik a jelentkezőknek.  
11. cikkely – Az iratcsomó leadását követő 5 munkanapon belül a kinevezett 

köztisztviselő továbbítja a jogosult személyek kérését jóváhagyásra/visszautasításra a 
polgármester felé.  

12. cikkely – A kérések jóváhagyását vagy visszautasítását követő 3 
munkanapon belül írásban közlik az elbírálás eredményeit a jelentkezőkkel, illetve 
köztudomásra hozzák annak kifüggesztésével Sepsiszentgyörgy Polgármesteri 
Hivatalának székhelyén, valamint hivatalos honlapján a www.sepsi.ro oldalon. 

13. cikkely – A kérések jóváhagyása vagy visszautasítása fellebezhető azok 
kiközlésétől számított 5 munkanapon belül. 

14. cikkely – A fellebbezéseket a leadásukat követő 2 napon belül egy 
polgármesteri rendelettel kinevezett bizottság bírál el. 

15. cikkely – Amennyiben a jogosultsági kritériumok tekintetében olyan 
változások történnek, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott összeg 
elvesztéséhez vezetnek, akkor ezekről a jelentkezők 5 munkanapon belül kötelesek 
tájékoztatni Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalát, a megítélt összeg 
visszatérítésének szankciója alatt. 

16. cikkely – A kedvezményezettek a kérés jóváhagyását követő 90 napon belül 
az autót egy engedélyezett roncstelepre kell leadniuk.  

17. cikkely - A 3.000 lejes összeget Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala 
átutalja a kedvezményezett által megadott bankszámlára, az engedélyezett roncstelep 
által kiállított, a roncsautó megsemmisítésére vonatkozó nyilatkozat leadását követő 
15 napon belül.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă la Regulament 
 

CERERE 
 

de participare la Programul multianual de interes public 
”Dăm valoare rablei tale”   

 
Subsemnatul(a) .........................................................................., domiciliat(ă) în 

..............................  str. .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ..., legitimat(ă) 
prin B.I./C.I. seria ......, nr. .................. C.N.P. .............………………......,în calitate 
de proprietar persoană fizică/reprezentant legal (sau împuternicit conform actului de 
împuternicire nr. ........ din data de ……………...) al persoanei juridice cu denumirea 
.....................................  având sediul în.........................., strada .................................. 
nr. ......, bl. ...., sc. ..., ap. ..., cu număr înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
……………………. și CIF................, solicit participarea la Programul multianual de 
interes public ”Dăm valoare rablei tale” ce se derulează pe baza Hotărârii nr. 
72/2021 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, prin predarea la un 
Centru autorizat de casare/colectare autovehicule a autoturismului  cu număr de 
înmatriculare ……………………… marca.........……….. cu număr de identificare 
........….................................., înmatriculat  (conform cărții de identitate seria 
…………) la data de ....……………., dobândit (conform certificatului de 
înmatriculare nr. ……………………)la data de ........................ 

Am luat la cunoștiință prevederile programului multianual de interes public ”Dăm 

valoare rablei tale” al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și declar pe 
propria răspundere că nu am obținut și/sau nu am depus acte pentru a obține vouchere 
în cadrul Programului național ”Rabla”. 

Mă angajez ca în următorii 3 ani să nu achiziționez autoturism mai vechi de 5 ani, 
iar în caz contrar voi returna Municipiului Sfântu Gheorghe suma de 3000 lei, 
obținută ca beneficiar al acestui program. 

Anexez următoarele acte: 
1. Actul de identitate/Actul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului al 

proprietarului autoturismului – copie semnată ”conform cu originalul; 
2.  Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de 

înmatriculare) - copii semnate ”conform cu originalul ; 
3.      Împuternicire (dacă este cazul). 

  
În cazul aprobării prezentei cereri rog virarea sumei de 3000 lei în contul nr. 

.................................................................................... deschis la banca 

..................................................... 
                     
 
 
 
 Semnătura 
                                    ............................................. 

 


