
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorilor 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova  

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.10.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.177492/2021, raportul nr.177494/2021 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.182208/2021 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect estimarea valorilor vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza 
municipiului Craiova;    

În conformitate cu art.553 alin.1 din Codul Civil, art.7 alin.1 din Legea poliţiei locale 
nr.155/2010, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului 
public sau privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și 
completată de Legea nr.309/2009, art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.156/2003 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002; 
             În temeiul art.129 alin.2 lit. c, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă însuşirea raportului de evaluare având ca obiect estimarea valorilor 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe raza municipiului Craiova, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
 
 

             INIŢIATOR,                       AVIZAT, 
                      PRIMAR,                SECRETAR GENERAL, 
         Lia-Olguța VASILESCU 

 
                Nicoleta MIULESCU 

 



   

] 
 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu                                                            

Nr.177492/06.10.2021                                                                                                            

                                                        

                                                    Referat de aprobare 

 
 al Proiectului de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare ce estimează  valoarea 

vehiculelor fara stapan sau abandonate  pe raza unităţii administrativ-teritoriale, pentru introducerea 
acestora  in inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova 

 
 

      În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.155/2010 și a prevederilor art.8 din Legea 
nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând 
domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și 
completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii de 
Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 :   
,,Dacă în termen de 10 zile de la data anunţului, proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă 
în vederea ridicării vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din 
raza căreia a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat 
prin vânzare, în condiţiile legii, s-au predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în 
funcţie de starea vehiculului.” 
      Având în vedere Dispozițiile nr. 5734, 5735, 5652, 5485, 5654, 5635, 5655, 5969, 5970, 5971, 
5972, 5973, 5974, 5864, 5486, 5317, 5228, 5297, 5299, 500, 5298, 5490, 5227, 5229, 5230, 5231, 
4913, 4916, 4917, 4759 din 2021 ale Primarului Municipiului Craiova și Contractul de Servicii de 
evaluare nr.84901/2021 s-a procedat  la stabilirea, prin raport de evaluare, a valorilor vehiculelor ce 
fac obiectul dispozițiilor enumerate mai sus. 
     Astfel, prin notele de comandă nr.149704/2021 s-a solicitat evaluatorului întocmirea raportului de 
evaluare a vehiculelor în cauză. 
      Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.553 alin.1 din Codul Civil, potrivit art.7 
din Legea nr.155/2010, conform art. 8 din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților 
administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile 
art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, în 
temeiul art.129 alin.2, lit.c ,art.139 alin.1 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ este necesară și oportună dezbaterea, analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre 
privind însuşirea Raportului de Evaluare, ce estimează valoarea vehiculelor fara stapan sau 
abandonate pe raza unităţii administrativ-teritoriale.  
  
 

Primar,  
Lia-Olguţa Vasilescu 

 
 
 
 

 
            Director Executiv,                                                                     Şef Serviciu 

           Cristian Ionuţ Gâlea                                                          Lucian Cosmin Mitucă 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         



   

 

                                                                                                        Anexa 

nr.crt. denumire bun serie caroserie nr. înmatriculare     culoare primarului

1 autovehicul   MAZDA JMZBA145201125328 - NEAGRĂ 

2 autovehicul DAEWOO CIELO KLATF19Y15D069041 - GALBENĂ 

3 autovehicul HYUNDAI KMHVA31LPSUO79268 - ALBASTRĂ 

4 autovehicul FORD WFOAXXGAJWY15953 - ALBASTRĂ 

5 autovehicul VOLKSWAGEN POLO WVWZZZ6NZ1Y322261 DJ 12 GRV GRI 

6 autovehicul ALFA ROMEO ZAR93700003096465 DJ 83 JOK GRI 

7 autovehicul FORD GALAXY WFOGXXPSWGTC41990 - GRI 

8 autovehicul DACIA BREAK 1310 UU1R13311W2755601 DJ 56 APV GRI 

9 autovehicul DAEWOO MATIZ UU6MF4841DO59981 DJ 06 TFX BEJ SATIN 

10 autovehicul TOYOTA CELICA JT164STJ200009684 - GRI 

11 autovehicul DACIA 1310 CLI - B 28 AAE ALBASTRĂ 

12 autovehicul DACIA UU1LSDA1P44200155 DJ 09 YPW GALBENĂ 

13 autovehicul DACIA UU1LSDAAH32860397 DJ 88 CTI GALBENĂ 

14 autovehicul DACIA 877267 DJ 03 RDO GALBENĂ 

15 autovehicul PEUGEOT VF32EHFXF44058992 DJ 29 KIA ALBASTRĂ 

16 autovehicul MERCEDES WDB60137710715774 DJ 04 KAP ROȘIE 

17 autovehicul VOLKSWAGEN GOLF WVWZZZ1HZSW342806 GJ 04 RKI ALBASTRĂ 
 

 

 



   

 



   

 
 
Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Serviciul Patrimoniu 
Nr.177494/06.10.2021     

                                                                                                    

                                                                                      
RAPORT, 

privind 
însuşirea Raportului de Evaluare, ce estimează  valoarea vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 

raza unităţii administrativ-teritoriale al Municipiului Craiova 
                                                                                                                            

    Potrivit prevederilor art.7 lit.1 din Legea nr.155/2010, și ale art.8 din Legea nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau 
privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată de Legea 
nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii de Guvern nr.156/2003 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al 
unităților administrativ-teritoriale, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în proprietate 
Municipiului Craiova, liber de sarcini, conform prevederilor legale. 
    Astfel, pentru un număr de 30 autovehicule, identificate mai jos în prezentul raport, a fost demarată 
de către Poliția Locală a Municipiului Craiova procedura instituită în Legea nr.421/2002 privind 
regimul juridic al acestor vehicule, astfel: 

- Vehiculul a fost identificat, 
- Vehiculul prezintă indicii temeinice că ar fi abandonat (stare fizică improprie circulației pe 

drumurile publice , lipsă vinietă parcare pe anul în curs, I.T.P. expirat), 
- Publicarea de anunț în cotidian local, prin care se aduc la cunoștiința publică caracteristicile 

tehnice ale vehiculelor în privința cărora există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau 
abandonate și locul unde se află depozitate, în care sunt incluse și caracteristicile tehnice ale 
vehiculelor în cauză. 

   Conform art.8 din Legea nr.421/2002, modificată prin Legea nr.309/2006: ,,Dacă în termen de 10 
zile de la data anunţului, proprietarul sau deţinătorul său legal nu se prezintă în vederea ridicării 
vehiculului, acesta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost 
ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificat prin vânzare, în 
condiţiile legii, s-au predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea 
vehiculului.”  
      Având în vedere Dispozițiile numerele: 5734/08.07.2021, 5735/08.07.2021, 5652/02.07.2021, 
5485/16.06.2021, 5654/02.27.2021, 5653/02.07.2021, 5655/02.07.2021, 5969/30.07.2021, 
5970/30.07.2021, 5971/30.07.2021, 5972/30.07.2021, 5973/30.07.2021, 5974/30.07.2021, 
5864/15.07.2021, 5486/16.06.2021, 5317/24.05.2021, 5228/13.05.2021, 5297/20.05.2021, 
5299/20.05.2021, 5300/20.05.2021, 5298/20.05.2021, 5490/16.06.2021, 5227/13.05.2021, 
5229/13.05.2021, 5230/13.05.2021, 5231/13.05.2021, 4913/16.04.2021, 4916/16.04.2021, 
4917/16.04.2021,      4759/02.042021  ale  Primarului Municipiului Craiova și Contractul de Servicii de 
evaluare nr.84901/2021,în vigoare, s-a procedat  la stabilirea, prin raport de evaluare, a valorilor 
vehiculelor ce fac obiectul dispozițiilor enumerate mai sus. 
     Astfel, prin nota de comandă nr.149704/2021, s-a solicitat evaluatorului întocmirea raportului de 
evaluare penntru vehiculele în cauză, realizat și înregistrat la registratura Primăriei Municipiului 
Craiova  sub nr. 177263/06.10.2021 raportul de evaluare regăsindu-se în anexa la prezentul raport.  
          În urma realizării inspecției bunurilor mobile evaluate (vehicule) și a estimării valorilor acestora, 
s-a constatat că bunurile mobile supuse evaluării prezintă un grad ridicat de depreciere fizică și 
morală, acestea necesitând reparații capitale ample, cu costuri majore, ce depășesc valoarea bunului, 
ceea ce face nerentabilă o astfel de operațiune. Astfel, estimarea valorii lor se face în ipoteza 
valorificării bunurilor ca deșeu în condițiile ,,așa cum sunt, acolo unde sunt”. 
         Conversia lei/euro a fost făcută la cursul de referință BNR de 4,9481 lei pentru un euro, curs 
valutar din 20.09.2021,  data efectivă la care a fost realizată inspecția bunurilor  și făcută evaluarea.        
          Rezultatele evaluărilor sunt următoarele: 
 



   

Nr. 

crt. 

Dispozitia  

 Primarului  

Municipiului Craiova 

Denumire vehicul  Valoare estimată 

1 
Dispozitia nr. 5734 
din 1108.07.2021 

Autovehicul, marca Opel cu numar de inmatriculare  
OT 03 WNU, de culoare verde 

487 lei 98 euro 

2 
Dispozitia nr. 5735 
din 08.07.2021 

Autovehicul, marca Renault, cu număr de 
înmatriculare DJ 13 BBW, de culoare verde 

364  lei 73 euro 

3 
Dispozitia nr. 5652 
din 02.07.2021 

Autovehicul, marca Dacia ,cu număr de înmatriculare 
 DJ 03 HJR, de culoare albă 

351  lei 71 euro 

4 
Dispozitia nr. 5485 
din  16.06.2021 

Autovehicul marca Dacia , cu numar de înmatriculare 
DJ 68 MAG, de culoare verde 

544  lei 110 euro 

5 
Dispozitia nr.5654 
din 02.07.2021 

Autovehicul marca Daewoo Matiz, cu număr de 
înmatriculare  DJ 60 ABB, de culoare galbenă 

333 lei 67 euro 

6 
Dispozitia nr. 5635 
din 02.07.2021 

Autovehicul marca Opel  cu număr de înmatriculare   
DJ 13 GFY, de culoare alba 

351  lei 71 euro 

7 
Dispozitia nr. 5655 
din 02.07.2021 

Autovehivul marca Renault, cu numar de 
înmatriculare AG 11 AOR, de culoare albă 

364  lei 73 euro 

8 
Dispozitia nr. 5969 
din 30.07.2021 

Autovehicul marca Volkswagen cu număr de 
înmatriculare DJ 10 KHO de culoare rosie 

795 lei 161 euro 

9 
Dispozitia nr. 5970 
din 30.07.2021 

Autovehicul marca Volkswagen, cu numar de 
înmatriculare BP 8123 BC de culoare albastră 

444 lei 90 euro 

10 
Dispozitia nr. 5971  
din 30.07.2021 

Autovehicul marca Daewoo Leganza cu număr de 
înmatriculare DJ 10 KWY de culoare neagra 

351  lei 71 euro 

11 
Dispozitia nr. 5972 
din 30.07.2021 

Autovehicul marca Dacia, cu număr de înmatriculare  
DJ 50 ZGY de culoare gri 

522  lei 106 euro 

12 
Dispozitia nr. 5973 
din 30.07.2021 

Autovehicul marca Mercedes Benz cu număr de 
înmatriculare BH 9951 BC , de culoare alba 

351 lei 71 euro 

13 
Dispozitia nr. 5974 
din  30.07.2021 

Autovehicul marca Skoda cu număr de înmatriculare 
 BH 8697 AA de culoare gri 

351 lei 71 euro 

14 
Dispozitia nr. 5864  
din  15.07.2021 

Autovehicul marca Daewoo Cielo, număr de 
înmatriculare DJ 91 DIM de culoare verde  

351  lei 71 euro 

15 
Dispozitia nr. 5486 
din 16.06.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare  
DJ 03 KTK de culoare albă 

351 lei 71 euro 

16 
Dispozitia nr. 5317 
din 24.05.2021  

Autovehicul marca Mercedes Benz cu număr de 
înmatriculare DJ 01 EMI de culoare albastra 

240  lei 49 euro 

17 
Dispozitia nr. 5228  
din .13.05.2021 

Autovehicul marca Olcit, cu număr de înmatriculare  
DJ 01 ASR de culoare verde 

364  lei 73 euro 

18 
Dispozitia nr. 5297 
din 25.05.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare  
DJ 60 WMW, de culoare bej 

364  lei 73  euro 

19 
Dispozitia nr. 5299 
din  20.05.2021 

Autovehicul marca  Daewoo Cielo cu număr de 
înmatriculare DJ 07 KLA de culoare verde 

487  lei 98 euro 

20 
Dispozitia nr. 5300 
din 20.05.2021 

Autovehicul marca Land Rover, cu număr de 
înmatriculare DJ 10 DGI, de culoare neagră 

364 lei 73 euro 

21 
Dispozitia nr. 5298 
din 20.05.2021 

Autovehicul marca Opel, cu număr de înmatriculare 
DJ-11 KUE, de culoare verde  

351  lei 71 euro 

22 
Dispozitia nr. 5490 
din 16.06.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare 
DJ 33 VLI de culoare gri  

333 lei 67 euro 



   

23 
Dispozitia nr. 5227 
din  13.05.2021 

Autovehicul marca OPEL, număr de înmatriculare  
DJ 11 SHC, de culoare gri 

508 lei 103 euro 

24 
Dispozitia nr. 5228 
din  13.05.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare 
DJ 04 NNW, de culoare gri 

351  lei 71  euro 

25 
Dispozitia nr. 5230 
din  13.05.2021 

Autovehicul marca Dacia, cu număr de înmatriculare 
 DJ 59 AMN, de culoare alba 

364  lei 73 euro 

26 
Dispozitia nr.5231  
din  13.05.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare 
DJ 08 MCG de culoare gri 

795  lei 161  euro 

27 
 

Dispozitia nr.5231  
din  13.05.2021 

Autovehicul marca Dacia cu număr de înmatriculare 
DJ 08 MCG de culoare gri 795  lei 161  euro 

28 
 

Dispozitia nr.4913 
din  16.04.2021 

Autovehicul marca Daewoo Tico cu număr de 
înmatriculare DJ 73 WNW de culoare albă 351  lei 71  euro 

29 
 

Dispozitia nr.4917 
din  16.04.2021 

Autovehicul marca Daewoo Cielo cu număr de 
înmatriculare MH 03 ZWC de culoare albastră 522  lei 106  euro 

30 
 

Dispozitia nr.4759  
din  02.04.2021 

Autovehicul marca Daewoo Cielo cu număr de 
înmatriculare DJ 06 ZRG de culoare galbenă 351  lei 71  euro 

 
     Evaluarea a fost întocmită în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor din Romania,  
ANEVAR ediția 2020, conform SEV 100- Cadru general, SEV 101-Termenii de referință ai evaluării, 
SEV 102-Implementare, SEV 103-Raportare, SEV 104 -Tipuri ale valorii, SEV 220- Mașini, 
echipamente și instalații (IVS 220), Ghid metodologic de evaluare GEV 620-Evaluarea bunurilor 
mobile și întrunește toate condițiile de formă și fond. 
      
     Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile art.553 alin.1 din Codul Civil, potrivit 
referatului de aprobare nr.62232/05.04.2021, potrivit art.7 alin.1 din Legea nr.155/2010, art. 8 din 
Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparținând domeniului public sau privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată 
și completată de Legea nr.309/2009, coroborat cu prevederile art.10 din Anexa nr.1 a Hotărârii de 
Guvern nr.156/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002 privind 
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau 
privat sl statului sau al unităților administrativ-teritoriale, în temeiul art. 129 alin.2, lit.c ,art.139 alin.1  
din  Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, propunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
   - însuşirea Raportului de Evaluare, ce estimează  valorile vehiculelor fara stapan sau abandonate 
pe raza unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Craiova, conform anexei la prezentul raport. 
 

Director Executiv, Șef Serviciu, 
Cristian Ionuț Gâlea Lucian Cosmin Mitucă 

 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și 
legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 

Semnătura: 
 
 
 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea 
și legalitatea în solidar cu întocmitorul 
înscrisului 
Data: 

Semnătura: 

 
 

Întocmit, 
Insp.Florentina Gavrilescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru 
fundamentarea, realitatea și legalitatea 
întocmirii acestui act oficial 
Data: 

Semnătura: 



   

 
 
 
 
 

 






























































































































































































































































































































































































































































	1proiect
	2referat de aprobare a  rap eval vehicule abandon
	3Raport însușire rap eval vehicule abandonate
	4Anexa la rap   177263 - raport de evaluare  - 30 masini abandonate
	5raport avizare
	6materiale la raport

