
DREPTURILE CETĂȚENILOR ÎN CAZ DE REMORCARE 
 DE PE PROPRIETATE PRIVATĂ 

 
Dacă vehiculul dvs. a fost remorcat dintr-o parcare privată, aveți dreptul la următoarele: 

 
1. Asistență pentru transport ca să vă ridicați vehiculul, cum ar fi un apel telefonic pentru a 

comanda taxi sau informații despre transportul în comun. 
 

2. A primi informații despre tarifele în vigoare pentru solicitarea informațiilor de eliberare. 
 

3. A aștepta nu mai mult de 30 de minute pentru ca un reprezentant să sosească pentru a vă elibera 
vehiculul  în afara orelor de program care sunt 8:00 dimineața la 6:00 seara, Luni – Vineri, 
excluzând sărbătorile oficiale ale Primăriei. 

 
4. A primi o chitanță clară, cu specificarea fiecărui element pentru toate costurile. 

 
5. A plăti pentru remorcare cu bani lichizi sau cu un card de credit sau de debit valabil care să aibă 

însemnul VISA și să fie pe numele proprietarului vehiculului sau al  agentului proprietarului. 
 

6. A primi restul corect la plata cu bani lichizi. 
 

7. Asistență în recuperarea documentelor de proprietate ale vehiculului remorcat. 
 

8. Eliberarea vehiculului dvs. fără costuri, dacă încârligarea nu este completă și camionul de 
remorcaj rulează înainte în momentul în care vă întoarceți la vehiculul dvs. 

 
9. Informații despre cum  și  unde să înaintați o plângere împotriva Primăriei Orașului Portland. 

 
*Proprietarii vehiculelor sunt încurajați să încerce mai întâi să rezolve problema lor prin a trata 

direct cu cel ce remorchează.   
 
 

Întrebări, Îngrijorări, sau Plângeri pot fi adresate direct la: 
Towing Coordinator | Portland Bureau of Transportation 

1120 SW 5th Ave, Suite 1410 | Portland, OR 97204 
Phone: 503.865.2489 | Fax: 503.865.3022 
Email: Regulatory@portlandoregon.gov 

https://www.portlandoregon.gov/transportation/29980 
 
 

Primăria Orașului of Portland respecta toate legile Dreptului Civil de nediscriminare, inclusiv  
Titlul VI din Dreptul Civil și ADA Titlul II. Pentru a asigura accesul egal la programele, serviciile și activitățile 

Primăriei, Orașul Portland va modifica rezonabil polițele/procedurile și va asigura ajutoare/servicii 
suplimentare persoanelor cu invalidități. Sunați la 503-865-2489, email Regulatory@portlandoregon.gov, TTY 

503-823-6868 sau Oregon Relay Service: 711 pentru asemenea solicitări. 
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