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                                ANEXĂ 
                  iunie - 2014 
 
 
  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-07-CFG 
 
 

Dacia Albastru Serie caroserie: UU1R1170GG2042774 
Caroserie uzată: 95% 
Motor incomplet: 60% (lipsă carburator, 
electromotor, radiator, alternator); 
Tapiţerie uzată: 90%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0.50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

2 CJ-59-VAS 
 
 
 
 

Mercedes Negru Serie caroserie: WDB2021251A007989 
Autovehicul închis; accidentat în partea din 
faţă (capotă, bară, aripi, ornament); 
Caroserie parte neaccidentată uzată: 20% 
Lipsă ştergător parbriz stânga faţă; bord 
parţial incomplet; 
Tapiţerie uzată: 20%. 

Vânzare la 
bucată 

 10.000 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

3 F.N. 
 
 

Chrysler Alb Serie caroserie: 1C3ESN7A5WD565538 
Motor complet; bord complet; lipsă lamelă 
ştergător parbriz; 

Vânzare la 
bucată 

 8.000 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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Caroserie uzată: 15%; aripa dreapta faţă 
lovită; jante din oţel; 
Tapiţerie uzată: 15%. 

4 CC 3378 CK 
 
 
 
 

Opel Verde Autovehicul închis. 
Uşi corodate stânga/dreapta; aripa stânga 
faţă înlocuită – în stare bună; lipsă 
ornament praguri stânga; 
Oglinda stânga faţă spartă; jante auto 
ruginite; 
Caroserie uzată: 5% 
Tapiţerie în stare bună; bord complet. 

Vânzare la 
bucată 

10.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 

5 BN-04-MCK 
 
 
 
 

VW Verde Autovehicul închis, 8+1 locuri. 
Caroserie uzată: 15% 
Oglinzi laterale lipsă; pasaj roata dreaptă 
corodat; lipsă capăt ornament şină culisare 
uşă; jante de oţel; bord complet; parbriz, 
geamuri laterale şi spate – în stare bună; 
lămpi faruri în stare bună, fără fisuri; 
Tapiţerie uzată: 5%. 

Vânzare la 
bucată 

16.000,00 
lei 

RADP – str. 
Cantonului fn 

6 F.N. 
 
 
 
 

Renault Vişiniu Autovehicul închis. 
Aripi faţă lovite; parbriz fisurat; lipsă 
ornamente dreapta şi stânga faţă; lipsă 
ştergător lunetă; dispersor lampă dreapta 
spate spart; lipsă proiectoare ceaţă; capota 
faţă frecată uşor; bord complet; 
Caroserie uzată: 5% 
Tapiţerie uzată: 15%. 

Vânzare la 
bucată 

7.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

7 CJ-09-JYM 
 

VW Gri Serie caroserie: WVWZZZ31ZJE021821 
Lampa stânga spate spartă; prag stânga 

Vânzare la 
bucată 

2.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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înfundat şi corodat; prag dreapta corodat; 
aripi faţă corodate; bord complet; lipsă 
buton manetă schimbător viteze; oglinda 
interioară demontată; 
Motor incomplet (lipsă acumulator); 
pierderi de ulei; 
Caroserie uzată: 50%; capota faţă corodată; 
Tapiţerie uzată: 30% 

8 BN-67-VAL 
 
 
 
 
 

VW Gri Serie caroserie: WVWZZZ1HZRW129103 
Motor gripat, uzat; lipsă acumulator; 
Caroserie uzată: 85% 
Aripi spate lovite, ruginite; portiera stânga 
spate ruginită; oglinda stânga spartă; 
oglinda interioară ruptă; spoiler spate lovit; 
panou uşa stânga faţă descompletat; roata 
stânga spate demontată; 
Tapiţerie uzată: 50%; bord complet. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0.50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

9 M 2257 UP 
 
 
 

Seat Albastru Autovehicul închis. 
Caroserie uzată: 10% 
Tapiţerie uzată: 30% 
Lipsă butuc deschidere uşa dreapta faţă; 
bord complet; prag şi aripa stânga spate 
înfundate, corodate în zona pasaj roată. 

Vânzare la 
bucată 

8.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 

10 AR-10-MZX 
 
 
 
 

Renault Negru Caroserie uzată: 20% 
Tapiţerie uzată: 30% 
Bord parţial complet (lipsă butoane); braţ 
ştergător lunetă rupt; buton acţionare 
sistem deschidere capotă rupt; far stânga 
spate fisurat; pârghie ştergător parbriz 

Vânzare la 
bucată 

9.000,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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ruptă; aripa stânga faţă lovită uşor; jante 
aliaj. 
 

11 AB-04-NNS 
 
 
 

Dacia Alb Serie caroserie: UU1R13311W2795506 
Motor complet; garnitură pompa de apă 
defectă (antigel curs); 
Caroserie uzată: 90% 
Tapiţerie uzată: 20%; bord complet. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0.50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

12 F.N. 
 
 
 
 
 

Dacia 1100 Alb Serie caroserie: 970*16925 
Serie motor: 906690 tip 68802 
Motor complet; bord complet; lipsă 
ornament faţă; dispersor lampa dreapta 
spate fisurat 
Caroserie uzată: 90% 
Tapiţerie uzată: 60%. 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0.50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

13 CJ-05-NFA 
 
 
 
 
 

Dacia Galben Serie caroserie: UU1R13319X2808919 
Caroserie uzată: 90% 
Tapiţerie uzată: 50%; bord complet; stopuri 
spate sparte; lipsă oglindă; 
Motor incomplet (lipsă radiator, 
acumulator, alternator). 

Unitate de 
valorificare a 

deşeurilor 

0.50 Lei/kg RADP – str. 
Cantonului fn 

14 GBE 476 
 
 
 
 

Fiat Gri Serie caroserie: ZFA15900007372481 
Stopuri spate sparte, lipsă lămpi difuzoare; 
Tapiţerie uzată: 30%; bord parţial complet; 
Caroserie uzată: 20%; praguri ruginite; 
aripa stânga faţă ruginită; bara faţă lovită, 
fisurată/lipită; 
Motor parţial complet (lipsă acumulator, 
furtune uzate). 

Vânzare la 
bucată 

7.500,00 lei RADP – str. 
Cantonului fn 
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15 F.N. 
 
 

TICO 
DAEWOO 

Alb Caroserie uzată: 80%; plafon deformat; 
Parbriz fisurat; bord complet; 
Tapiţerie uzată: 70%. 

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 C.T.P. Cluj-Napoca; 
                        Crişan Stelian Cornel – Inspector de poliţie, I.P.J. Cluj, S.I.C. - Biroul de              
          Combaterea Infracţiunilor contra Patrimoniului; 
                      Poptelecan Cristian – şef birou, Direcţia Generală Poliţia locală 
                        Toşa Dan –  poliţist local, Direcţia Generală Poliţia locală, Serviciul Control trafic rutier; 
     Secretar:    Toma Sorina-Mirela – poliţist local, Direcţia Generală Poliţia locală, Serviciul   
                                         Inspecţie comercială. 


