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Comisia de expertiză tehnică              ANEXĂ 
24.06.2014- reevaluare                                 

   
 
 
  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 

- reevaluare - 

 

Nr. 
crt. 

Număr 
înmatriculare Marca, tip Culoare Starea autovehiculului 

Propunere 
mod 

valorificare 

Propunere 
valoare 

valorificare 
Obs. 

1 BB-509-AK VW 
 
 
 
 
 
 

Alb Serie caroserie: WVWZZZ3AZTF086839 
Motor complet – mai puţin acumulatorul; 
Caroserie uzată: 75% 
Tapiţerie uzată: 80% 
Bord incomplet; panou uşă dreapta faţă 
lipsă; panou uşă stânga spate incomplet 
(lipsă manete); spoiler dreapta faţă lovit; 3 
genţi corodate; lămpi poziţie faţă sparte; 
lipsă oglinda stânga faţă; lipsă ornament 
aripa stânga spate; vopsea decojită pe 
pavilion. 

Vânzare la 
bucată 

12.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 

2 X 67 NWE Chrysler Verde Caroserie uzată: 40% 
Capotă spate şi aripa stânga spate lovite 
uşor; spoiler spate spart; lipsă semnalizator 

Vânzare la 
bucată 

2.000,00 lei Str. Nădăşel, 
nr.4A 
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aripa dreapta faţă. 
Tapiţerie uzată: 15% 
Bord complet. 

3 B 6296 OB Fiat Alb Serie caroserie: ZFA 146000*08242020 
Parbriz spart; lipsă mască faţă; bec 
semnalizare dreapta faţă spart; uşa stânga 
faţă lovită; 
Motor incomplet (lipsă acumulator); 
Tapiţerie uzată: 50% 
Bord complet. 

Vânzare la 
bucată 

1.500,00 lei Str. Nădăşel, 
nr.4A 

4 IPB 702 Opel Albastru Serie caroserie: WOL000038V7022373 
Caroserie uzată: 70%; 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 
faţă corodată; 
Motor incomplet (lipsă acumulator, capac 
delco, carburator, cabluri electrice tăiate, 
sistem de încălzire tăiat); 
Tapiţerie uzată: 85%.  

Vânzare la 
bucată 

3.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

5 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; geam spart; 
Tapiţerie uzată: 50% 

Vânzare la 
bucată 

16.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 
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6 CJ-082039 Fiat Gri Autovehicul închis. 
Caroserie uzată: 60% 
Tapiţerie uzată: 50% 
Bord complet; oglinda dreapta spartă; 
partea dreaptă zgâriată; cheder parbriz copt. 

Vânzare la 
bucată 

2.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

7 FN 
(GL-16-UPS) 

Fiat 
 
 
 
 
 

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

Vânzare la 
bucată 

1.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

8 CJ-79-AAB VW Passat Gri 
 
 

Serie caroserie: WVWZZZ33ZDE202366 
Motor corodat – pierderi de ulei; lipsă 
acumulator, pompă ştergător; 
Caroserie uzată: 35% - accidentată uşor 
partea stânga spate şi capota motor; 
Lampa stânga spate spartă; bord fisurat, 
lipsă radio; lipsă capăt schimbător viteze; 
Tapiţerie uzată: 60%. 

Vânzare la 
bucată 

4.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

9 GYP 886 BMW Vişiniu 
 
 

Serie caroserie: WBAHD510XOB651370 
Motor complet; 
Caroserie uzată: 40%; partea din faţă 
accidentată uşor; 
Faruri sparte; bara spate lovită, fisurată şi 
corodată; fusta spate presată; praguri 
corodate; oglinda dreapta faţă spartă; 
anvelope în stare bună, jenţi din aliaj; 
lampa spate stânga spartă; 
Bord incomplet – lipsă radio CD; 

Vânzare la 
bucată 

9.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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Tapiţerie uzată: 30%. 
10 CJ-010845 Fiat Roşu 

 
 

Serie caroserie: ZFA18200004423374 
Parbriz fisurat; geam stânga faţă spart; 
mâner uşa dreapta rupt; 
Caroserie uzată: 70% 
Tapiţerie uzată: 60% 
Bord parţial complet. 

Vânzare la 
bucată 

2.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

11 CJ-043486 Land Rover Verde 
 
 

Serie caroserie: SALLNAAA8YA505197 
Motor complet – lipsă acumulator; 
Caroserie uzată: 20% 
Parbriz fisurat; ornament aerisire fisurat; 
anvelope în stare bună, jante aliaj; 
Bord incomplet (lipsă radio – CD); oglinda 
dreapta degradată; 
Tapiţerie uzată: 20% 

Vânzare la 
bucată 

50.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 

12 CJ-07-BFZ Ford Mondeo Gri 
 
 

Serie caroserie: WFOFXXGBBFSJ74973 
Motor complet; 
Caroserie uzată: 30% 
Tapiţerie uzată: 10% 
Far dreapta faţă spart şi semnalizarea 
distrusă; capota faţă deformată; bara faţă 
fisurată; anvelope uzate; bord complet. 

Vânzare la 
bucată 

10.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 

13 Z 00184 VW Roşu 
 
 

Serie caroserie: WVWZZZ1HZRW054082 
Motor complet; 
Caroserie uzată: 25% - zgâriată; uzură 
vopsea – 90% - necesită revopsire; 
Lampă semnalizare dreapta faţă spartă; 
bloc semnalizare dreapta spate fisurat; 
Tapiţeria în stare bună; 

Vânzare la 
bucată 

8.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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În interior există: set lanţuri iarnă; set 
alimentare cabluri curent; trusă medicală. 

 
 
 
                                                  Preşedinte:  Lucaciu Ştefan – consilier, Direcţia Tehnică, Serviciul Spaţii verzi,               
          Compartiment ecologie urbană; 
 
      
                Secretar:    Toma Sorina-Mirela – poliţist local, Direcţia Generală Poliţia locală, Serviciul   
                                         Inspecţie comercială. 


