ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCȘANI
PRIMAR
DISPOZIȚIA NR. 171
din 24 februarie 2022
privind declararea abandonului unui vehicul și ridicarea acestuia de pe
domeniul public al Municipiului Focșani

Primarul Municipiului Focșani, județul Vrancea,
- văzând adresa nr.341/18.01.2022 înaintată de Poliția Locală Focșani, precum și
referatul nr. 19671/24.02.2022 al Serviciului Administrarea domeniului public și privat,
publicitate, privind declararea abandonului unui vehicul și ridicarea acestuia de pe
domeniul public al Municipiului Focșani;
- având în vedere prevederile art.2, lit b), art.4, art.5, art. 3, art. 9 și ale art. 10 din
Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe
terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrative
– teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 15, alin (2) din HCL nr. 277/11.10.2021 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a activităților de blocare, ridicare,
transport și depozitare a vehiculelor staționate/parcate neregulamentar pe raza teritorială
a Municipiului Focșani;
- în temeiul art. 155, alin. (1) lit. “e" și în baza art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:
Art. 1. Declararea abandonului unui vehicul și ridicarea acestuia de pe domeniul
public al Municipiului Focșani, având datele de identificare conform anexei la prezenta
dispoziție.
Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Focșani a unui vehicul,
abandonat pe terenul aparținând domeniului public al Municipiului Focșani, identificat în
anexa la prezenta dispoziție.
Art. 3. Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani și Poliția Locală a
municipiului Focșani vor îndeplini procedura privind ridicarea și depozitarea vehiculului
abandonat, identificat în anexa la prezenta dispoziție.

- 2Art. 4. Se împuternicește Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani să
realizeze procedura de evaluare și valorificare a vehiculului, având totodată obligația
comunicării Serviciului impozite și taxe locale a unui exemplar al procesului- verbal de
valorificare, în vederea radierii. Venitul obținut din valorificare, se face venit la bugetul
local.
Art. 5. Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 5 de zile de la comunicarea
ei, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 421/2002, la instanţa de
contencios administrativ.
Art. 6. Comunicarea prezentei dispoziții se va face prin publicitate, de către
Serviciul administrație publică locală, agricultură, în Monitorul Oficial local, precum și
prin afișaj pe vehicului abandonat.
Art. 7. Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire de Serviciul administrație
publică locală, agricultură, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani și de Poliția
Locală Focșani.
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Cristi Valentin Misăilă
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Anexă la Dispoziția nr. 171/2022

Lista cu datele de identificare a vehiculelor abandonate pe terenul aparținând
domeniului public al Municipiului Focșani

Nr. Marca vehiculului
Crt.
1.
Dacia 1300

Numar de
Serie șasiu
înmatriculare
VN-03-HRK 206527
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Nume proprietar/adresa
TINCU ILIE- decedat
Str. Ștefan Cel Mare nr.
5, ap. 5, Focșani,
Vrancea

