
MUNICIPIUL  CRAIOVA   
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                       

         PROIECT 
     

      
         HOTĂRÂREA  NR. ___ 

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

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.06.2022; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.104393/2022, raportul nr.104830/2022 al 
Direcţiei Patrimoniu și raportul de avizare nr.109774/2022 al Direcției Juridice, Asistență de 
Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune însuşirea raportului de 
evaluare având ca obiect stabilirea valorii 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 al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și 
completată prin 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 stabilirea valorii 
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.104393/06.06.2022 

                                

Referat de aprobare la 
 Proiectul de Hotărâre privind însușirea Raportului de Evaluare ce stabileşte 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 Primarului Municipiului Craiova numerele : 5638, 5637, 
5639, 5642, 5643, 5644, 5645, 3593, 5838, 5839, 5840, 5836, 5987, 5983,  5923, 5986, 5985, 
5984, 6110, 5990/2022, (20 de vehicule) şi Acordul cadru nr.84471/04.05.2022 ce are ca 
obiect ,,Achiziție servicii de evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public 
și/sau privat din municipiul Craiova”, precum şi Contractul subsecvent nr.103299/03.06.2022 
–în vigoare, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate în 
contract, s-a solicitat  stabilirea, prin rapoarte de evaluare, a valorilor vehiculelor ce fac 
obiectul dispozițiilor enumerate mai sus, pentru introducerea acestora în inventarul domeniului 
privat al Municipiului Craiova. 
   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 stabileşte 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 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 



   

 

 

Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcţia Patrimoniu  
Nr.104830/07.06.2022    

                                                                                                    
                                                                                       

RAPORT, 
la   proiectul de hotărâre privind 

însuşirea Raportului de Evaluare, ce stabileşte  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 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, vehiculele fără stăpân sau abandonate trec de drept în 
proprietatea Municipiului Craiova, libere de sarcini, conform prevederilor legale. 
    Astfel, pentru un număr de 20 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 anunțuri 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 anunţuri fiind 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, sau predat unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea 
vehiculului.”  
      Având în vedere Dispozițiile 5638/04.02.2022, 5637/04.02.2022, 5639/04.02.2022, 
5642/04.02.2022, 5643/04.02.2022, 3593/12.01.2022, 5838/15.02.2022, 5839/15.02.2022, 
5840/15.02.2022, 5836/15.02.2022, 5987/25.02.2022, 5983/25.02.2022, 5923/18.02.2022, 
5986/25.02.2022, 5985/25.02.2022, 5984/25.02.2022, 6110/04.03.2022, 5990/25.02.2022, 
5644/04.02.2022, 5645/04.02.2022 ale  Primarului Municipiului Craiova și Acordul cadru 
nr.84471/04.05.2022 ce are ca obiect ,,Achiziție servicii de evaluare bunuri mobile și imobile 
aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”, precum şi Contractul 
subsecvent nr.103299/03.06.2022 – în vigoare, în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini 
şi cu obligaţiile asumate în contract, s-a solicitat la stabilirea, prin raport de evaluare, a 
valorilor vehiculelor ce fac obiectul dispozițiilor enumerate mai sus, pentru introducerea 
acestora în inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova. 
     Astfel, prin nota de comandă nr.104257/2022, s-a solicitat evaluatorului întocmirea raportului de 
evaluare pentru vehiculele în cauză, realizat și înregistrat la registratura Primăriei Municipiului 
Craiova  sub nr. 106131/08.06.2022 raportul de evaluare regăsindu-se în anexa la prezentul raport.  
      În urma realizării inspecției bunurilor mobile evaluate (vehicule) și a stabilirii valorilor acestora, s-
a constatat că acestea prezintă un grad ridicat de depreciere fizică și morală, necesitând reparații 
capitale ample, cu costuri majore, ce depășesc valoarea bunului, ceea ce face nerentabilă o astfel de 



   

operațiune. Astfel, stabilirea valorilor 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 4,9426 lei pentru un euro, curs 
valutar din 07.06.2022, 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. 5638 
din  04.02.2022 

Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 
10 ARW 

616  lei 125 euro 

2 
Dispozitia nr. 5637 
din 04.02.2022 

Autovehicul marca Volkswagen, număr de 
înmatriculare DJ 28 VIL 681  lei 138 euro 

3 
Dispozitia nr. 5639 
din 04.02.2022 

Autovehicul marca Renault , număr de înmatriculare 
DJ 02 RWX 654  lei 132 euro 

4 
Dispozitia nr. 5642 
din  04.02.2022 

Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 
06.LVP  578 lei 117  euro 

5 
Dispozitia nr. 5643 
din 04.02.2022 

Autovehicul marca Renault , număr de înmatriculare 
DJ 10 LFJ 745  lei 151 euro 

6 
Dispozitia nr. 3593 
din 12.01.2022 

Autovehicul marca Opel  număr de înmatriculare  DJ 
06 KOM 704  lei 142 euro 

7 
Dispozitia nr. 5838 
din 15.02.2022 

Autovehicul marca  Dacia  număr de înmatriculare DJ 
76 DCS 591  lei 120  euro 

8 
Dispozitia nr. 5839 
din 15.02.2022 

Autovehicul marca Seat , număr de înmatriculare  DJ 
11 YZL  815  lei 165  euro 

9 
Dispozitia nr.5840 
din 15.02.2022 

Autovehicul marca Dacia , număr de înmatriculare  DJ 
09 FYV 578 lei 117  euro 

10 
Dispozitia nr. 5836 
din 15.02.2022 

Autovehicul marca Dacia , număr de înmatriculare DJ 
05 DRI 578  lei 117  euro 

11 
Dispozitia nr. 5987 
din 25.02.2022 

Autovehicul marca Dacia , număr de înmatriculare DJ 
07 FMK 591  lei 120  euro 

12 
Dispozitia nr. 5983 
din  25.02.2022 

Autovehicul marca Dacia , număr de înmatriculare DJ 
07 XDW 591  lei 120 euro 

13 
Dispozitia nr. 5923 
din  18.02.2022 

Autovehicul marca Daewoo Espero, număr de 
înmatriculare  DJ 03 BNR  682  lei 138  euro 

14 
Dispozitia nr.5986 
din  25.02.2022 

Autovehicul marca Daewoo Tico, număr de 
înmatriculare DJ 04 ANB 402 lei 81  euro 

15 
Dispozitia nr. 5985 
din 25.02.2022 

Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 
05 HIN 591  lei 120  euro 

16 
Dispozitia nr.5984 
din 25.02.2022  

Autovehicul marca Dacia  număr de înmatriculare DJ 
08 MCE 635  lei  128 euro 

17 
Dispozitia nr. 6110 
din  04.03.2022 

Autovehicul marca Dacia, număr de înmatriculare DJ 
03 TSU 591  lei  120 euro 

18 
Dispozitia nr. 5990 
din 25.02.2022 

Autovehicul marca Audi , număr de înmatriculare B 15 
VYE 736  lei 149  Euro 

 
   19 Dispozitia nr. 5644 

din 04.02.2022 

Autovehicul marca Olcit , număr de înmatriculare DJ 
11 GGG 550  lei 111  Euro 

 
   20 

Dispozitia nr. 5645 
din 04.02.2022 

Autovehicul marca Daewoo Matiz , număr de 
înmatriculare DJ 36 BEN 519  lei 105  Euro 

TOTAL GENERAL     12.430 lei    2.515euro 



   

 
  Evaluarea a fost întocmită în conformitate cu Standardele de evaluare a bunurilor din Romania,  
ANEVAR 2022 – în vigoare la data evaluării, conform SEV 100- Cadru general, SEV 101-Termenii 
de referință ai evaluării, SEV 102- Documentare şi conformare ( IVS102 ), SEV 103-Raportare, SEV 
104 -Tipuri ale valorii, SEV 220- Mașini, echipamente și instalații (IVS 220), SEV 300- Maşini, 
echipamente şi instalaţii,  Ghid metodologic de evaluare GEV 620-Evaluarea bunurilor mobile, SEV 
400-Verificarea evaluării 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.104393/2022, 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 stabileşte 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: 
 

 
 
 
 

 





























































































































































































































































MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 109774/15.06.2022 
 
 
 
 
 
     RAPORT DE AVIZARE 
 

 

 

 Având în vedere: 
  −  Referatul de aprobare nr.104393/2022 şi Raportul nr.104830/2022 ale Directiei Patrimoniu; 

–  În conformitate cu prevederile art.553 alin.1 din Codul Civil, 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 

 −  Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; 
 

 

 

 

AVIZAM FAVORABIL 

 propunerea privind supunerea spre aprobare Consiliului Local: 
 
 
   -  însuşirea Raportului de Evaluare, ce stabileşte valorile vehiculelor fara stapan sau abandonate pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Craiova, conform anexei la prezentul raport. 
 
 
 
             Director Executiv,                                             Intocmit, 

            Ovidiu Mischianu                      Cons.jur.Nicoleta Bedelici 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                                                                          
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:   
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