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DISPOZIŢIA Nr.  244
privind  declararea unui vehicul ca fiind abandonat identificat pe domeniul public al

comunei Pădureni, judeţul Vaslui  precum şi inventarierea , expertizarea ,
transportarea şi depozitarea acestuia în locul special  amenajat 

Având în  vedere :
             - referatul nr. 4540/ 2020 a viceprimarului comunei Pădureni, judeţul Vaslui; 

-  Procesul verbal de constatare nr .4517  / 2020 cu privire la identificarea şi 
inventarierea autovehicolului ; 
              - În temeiul prevederilor art.3,  alin.(3)  şi art. 4  alin (2)  din  Legea nr 
421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri 
aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale; 
- pevederile art. 7 din HG 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 aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) litera “b” din Ordonanţa de Urgenţă nr
57/2019 privind Codul Administrativ, modificată şi completată ulterior;

Diaconu Temistocle, primar al comunei Pădureni,  judeţul Vaslui

D I S P U N:

Art.1.  Se declară ca fiind abandonat  vehiculul menţionat  în Anexa nr. 1 care
face parte integrantă  din   pezenta dispoziţie.

Art.2  Se  dispune  ridicarea,   inventarierea   şi  depozitarea  de  pe  domeniul
public al comunei Pădureni ,  judeţul  Vaslui a vehiculului  abandonat menţionat în
anexa nr. 1 . 

Art.3. Prevederile prezentei dispozitiei se pot ataca  la instanta de contencios
administrativ  în  conditiile  Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu
modificările si completările ulterioare.
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Art.4 Prezenta dispoziţie se comunică în termen legal, prin grija secretarului
general  al  comunei Pădureni  ,  lnstituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Vaslui,  şi
proprietarul  autovehicolului. 

                                                                                                                              Pădureni,  6   noiembrie 2020
         Primar,
Diaconu Temistocle
                                                                                                                                     

                                                                                                             Avizat pentru legalitate,
                                                                                                              Secretar general UAT Pădureni  
                                                                                                                          Munteanu Mirela
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI
PRIMAR 

Anexa nr 1 la Dispozitia nr  244 din 06.11.2020

AUTOVEHICUL ABANDONAT 

Nr
crt

Proprietar /
Deţinător

legal

Locaţie
identificare

vehicul

Marca /
Tip

Culoare Nr de
înmatriculare

Categoria 

1 SC
PETROCRIS

GABI
TRANS SRL

Sat
Pădureni,comuna

Pădureni
Judeţ Vaslui

DAF Gri VS -02-PCG Autoutilitară/
Autotractor 

PRIMAR,
DIACONU TEMISTOLCE 
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI
VICEPRIMAR 
 Nr. 4540 DIN 29.10.2020

REFERAT 

            Urmare a activităţii de inventariere , somare şi întocmire a procesului -verbal
de  constatare  a  vehiculului  identificat  pe  domeniul  public  la  comunei  Pădureni  ,
efectuat  de  către  domnul  viceprimar  al  comunei  Pădureni  şi   Şeful  de  Poliţie  al
comunei Pădureni  domnul Hodorogeanu Adrian  , în conformitate cu prevederile art.
3 alin. (1) şi alin (2) şi art. 9 alin. (1)  din Legea nr 421/2002 privind regimul juridic
al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public
sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale,  propunem conform
prevederilor  art.  4   alin.  (2)  din  Legea   nr  421/2002  modificată  emiterea  unei
Dispoziţii de Primar prin care să fie declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân
vehiculele  inventariate  şi  identificate  pe  domeniul  public  al  comunei  Pădureni  şi
ridicarea acestora potrivit pevederilor art. 3 alin (3) din legea mai sus menţionată
aşa cum reiese din Anexa nr.1 . 
         Anexăm la  prezentul  referat  copie  după Somaţie  şi  Procesul  -  Verbal  de
constatare. 
   

Viceprimar,
Pascal Costică
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