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                                ANEXĂ- NOEMBRIE 2012 
   
 
  S I T U A Ţ I E 

privind propunerile de valorificare a vehiculelor abandonate sau fără stăpân trecute în proprietatea statului 
 în baza Legii nr. 421/2002, modificată prin Legea nr. 309/2006 

 

Nr. 
crt. 

Număr 
înmatriculare 

Marca, tip Culoare Starea autovehiculului 
Propunere 

mod 
valorificare 

Propunere 
valoare 

valorificare 
Obs. 

1 CJ-70-GRA Dacia 
 

Alb Serie caroserie: UU1DT6119*2833575 
Caroserie uzată: 95%; capota din faţă 
corodată; aripi corodate; 
Lipsă faruri faţă; parbriz spart; bord 
incomplet; 
Motor incomplet (lipsă radiator, 
acumulator, carburator, capac delco, 
electromotor, cabluri tăiate, instalaţie răcire 
tăiată); 
Tapiţerie uzată: 60%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

2 DL VD 39 Ford Verde Serie caroserie: WFOLXXGKALHC73963 
Caroserie uzată: 70% 
Ax roată spate rupt; plafonieră piele 
distrusă; bord incomplet; 
Motor incomplet 80% (lipsă acumulator, 
ventilator, filtru aer, carburator, etc.) 
Tapiţerie uzată: 60%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

3 IPB 702 Opel Albastru Serie caroserie: WOL000038V7022373 
Caroserie uzată: 60%; aripa dreapta faţă 
îndoită; aripi spate corodate; panou uşă 
dreapta spate lovit; bord complet; oglinda 
stânga spartă; oglinda dreapta lipsă; parbriz 
fisurat; tobă de eşapament corodată; masca 

Vânzare la 
bucată 

3.500,00 lei RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 
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faţă corodată; 
Motor incomplet (lipsă acumulator, capac 
delco, carburator, cabluri electrice tăiate, 
sistem de încălzire tăiat); 
Tapiţerie uzată: 85%.  

4 CJ-01-FWJ Dacia 
 

Alb Serie caroserie: UU18167*P0117511* 
Caroserie uzată: 100%; panouri uşi 
corodate, deformate; capotă faţă corodată; 
parbriz fisurat; 
Motor incomplet: 90% 
Tapiţerie uzată: 99%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

5 FN BMW Gri 
 
 

Serie caroserie: WBAAE110201822476 
Caroserie uzată: 97%; Motor incomplet: 
30%, corodat, furtune tăiate, cabluri tăiate; 
Tapiţerie uzată: 98%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

6 KN JO 343 Nisan 
 
 

Verde 
 

Autovehicul închis. 
Parbriz fisurat; oglinda stânga ruptă; 
spoiler faţă lovit partea stânga; 
semnalizator spate stânga spart; capota 
spate corodată; ornament roata stânga spate 
lovit; cheder parbriz copt; aripi partea 
stânga zgâriate; bord complet;  
Tapiţerie uzată: 50% 

Vânzare la 
bucată 

160.000,00 
lei 

RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

7 CJ-04-YUH 
 
 

Dacia 
 

Alb Serie caroserie: R1 170 633052 (?) 
Caroserie uzată: 85%; aripi partea dreaptă 
corodate; panouri uşă partea dreaptă lovite; 
capotă ruginită; stop spate dreapta spart; 
oglinda stânga spartă; parbriz fisurat; bord 
complet; 
Motor incomplet (lipsă capac carburator, 
delco, radiator, furtune tăiate, cabluri 
tăiate); 
Tapiţerie uzată: 90%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

8 CJ-21-DLX Mercedes Galben Caroserie uzată: 95%; praguri corodate; Unitate de 0,50 Lei/kg RADP – Calea 
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 aripi partea stângă corodate; portieră stânga 
faţă lovită; parbriz spart; bord incomplet, 
distrus; 
Motor incomplet (lipsă radiator, furtune, 
acumulator, instalaţie electrică distrusă); 
Tapiţerie uzată: 95%. 

valorificare a 
deşeurilor 

Someşeni, nr. 
2 

9 CJ-082039 Fiat Gri Autovehicul închis. 
Caroserie uzată: 40% 
Tapiţerie uzată: 50% 
Bord complet; oglinda dreapta spartă; 
partea dreaptă zgâriată; cheder parbriz copt. 

Vânzare la 
bucată 

2.500,00 lei RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

10 MM-05-BKB Fiat 
 

Negru 
 
 

Serie caroserie: **00259774 
Caroserie uzată: 85%; aripa stânga faţă 
lovită; portiere partea stânga corodate; 
masca faţă spartă; panouri uşi partea 
dreaptă îndoite; far stânga faţă spart; bord 
incomplet; 
Motor incomplet (lipsă radiator, 
acumulator, cabluri tăiate, lipsă vas lichid 
spălare parbriz); 
Tapiţerie uzată: 100% 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

11 CJ-06-ANE Mazda Negru Serie caroserie: JMZDB12D20015331 
Caroserie uzată: 75%; panouri uşă partea 
dreaptă lovite; partea stângă lovită, 
corodată; lipsă roată stânga faţă; capotă 
spate îndoită; 
Motor uzat, corodat, pierderi de ulei, 
incomplet (lipsă acumulator, cabluri tăiate, 
instalaţie electrică distrusă); 
Tapiţerie uzată: 75%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 
 
 
 

12 CJ-95-RAZ VW Negru Serie caroserie: WVWZZZ19ZEW589891 
Caroserie uzată: 85% 
Aripa dreapta faţă lovită; lipsă roţi stânga; 
bord incomplet; 
Motor corodat, pierderi de ulei, incomplet 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 
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(lipsă acumulator, cabluri tăiate, instalaţie 
electrică distrusă); 
Tapiţerie uzată: 85%. 

 

13 CJ-11-SVC BIUK 
 
 
 
 
 
 

Negru Serie caroserie: 2G4WB14TXL1426796 
Caroserie uzată: 85%; plafon corodat; 
vopsea arsă, exfoliată; lipsă oglindă dreapta 
şi lipsă ornamente uşi partea dreaptă şi 
partea stângă; bară spate exfoliată; partea 
stângă zgâriată; 
Tapiţerie uzată: 80%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

14 CJ-05-BJD VW Maro Serie caroserie: WVWZZZ32ZDE119197 
Caroserie uzată: 85%; aripa dreapta spate 
corodată; panouri uşi partea stângă şi 
dreapta corodate; panouri interioare uşi 
partea stângă distruse; bord incomplet; 
Motor corodat, incomplet (lipsă 
acumulator, cabluri rupte, furtune tăiate); 
Tapiţerie uzată: 95%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 
 
 
 

15 FN 
(GL-16-UPS) 

Fiat 
 
 
 
 
 

Negru Serie caroserie: ZFA223000*05251552 
Caroserie uzată: 45%; vopsea decolorată;  
praguri corodate;  aripa faţă stânga 
corodată, revopsită; lipsă sistem închidere 
capotă spate; lipsă scaun dreapta faţă; 
Tapiţerie uzată: 60%. 

Vânzare la 
bucată 

1.500,00 lei RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

16 CJ-06-SOF VW 
 
 
 
 

Roşu Caroserie uzată: 95% 
Motor incomplet, corodat (lipsă 
acumulator, furtune tăiate); Bord 
incomplet; oglindă dreapta spartă; Tapiţerie 
uzată: 100%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – Calea 
Someşeni, nr. 
2 

17 CJ-01-MFC Radiată 
 
 

Albastru Serie caroserie: UU1R11*11L2319987 
Caroserie uzată: 99% Motor incomplet: 
95%; Tapiţerie uzată: 95%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

18 FN Radiată 
 
 

Roşu Serie caroserie: R1UU1R13300H0037598 
Caroserie uzată: 98%; partea dreaptă şi 
stânga lovite; panouri uşi corodate; 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 
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Motor incomplet (lipsă acumulator, 
radiator, electromotor, instalaţie încălzire 
distrusă); Tapiţerie uzată: 98%. 

19 FN Radiată 
(Dacia 1310) 

 
 

Vişiniu Serie caroserie: R 858011 
Caroserie uzată: 99%; 
Motor lipsă complet; parbriz, lunetă, 
geamuri sparte; 
Tapiţerie uzată: 98%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

20 FN Radiată 
(Dacia Super 

Nova) 

Vişiniu Serie caroserie: UU1R52319T0001862 
Caroserie uzată: 95% 
Motor lipsă complet; parbrize sparte; lipsă 
mască; plafonieră deformată. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

21 CJ-01-KYR Radiată 
(Dacia 1310) 

Roşu Serie caroserie: 394116 
Caroserie uzură: 100%, accident frontal; 
Motor lovit prin accident, incomplet (lipsă 
carburator, electromotor, acumulator, 
sistem încălzire distrus); 
Bord incomplet: 85%; parbriz spart; 
Tapiţerie uzată: 70%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 
 
 
 
 
 

22 FN Radiată 
(Renault) 

 
 
 
 

Alb Autovehicul închis. 
Caroserie uzată: 85%; aripa stânga spate 
corodată; cheder uşa stângă faţă deformat; 
parbriz spart; bord incomplet; oglinzi rupte; 
lipsă capac rezervor; 
Tapiţerie uzată: 80%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0,50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

 
                                                  Preşedinte:  Lucaciu Ştefan – consilier, Direcţia tehnică, Serviciul spaţii verzi,               
          Compartiment ecologie urbană; 
     Membri:      Vălean Dumitru – subinginer R.A.T.U.C.; 
                        Crişan Stelian Cornel – Inspector de poliţie, I.P.J. Cluj, S.I.C. - Biroul de              
          Combaterea Infracţiunilor contra Patrimoniului; 
                      Poptelecan Cristian – şef serviciu, Direcţia Poliţia locală, Serviciul control trafic rutier; 
                        Toşa Dan – referent, Direcţia Poliţia locală, Serviciul control trafic rutier; 
     Secretar:    Toma Sorina-Mirela – consilier, Direcţia Poliţia locală, Serviciul               
                             inspecţie comercială. 


