COMUNA TOMEȘTI
JUDEȚUL IAȘI
PRIMAR,

DISPOZIȚIA NR. 69
(privind trecerea de drept în proprietatea privată a comunei Tomești, județul Iași, a vehiculelor fără stăpân ridicate de pe domeniul public
al comunei Tomești, nerevendicate, declarate abandonate și libere de orice sarcini)

PRIMARUL COMUNEI TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
Având în vedere:
-Anunțul publicat la sediul primăriei comunei Tomești și în cotidianul local „ZIARUL
EVENIMENTUL”, în data de 04.02.2020, în urma căruia proprietarii/deținătorii legali nu s-au prezentat în
termenul prevăzut în conținutul anunțului, pentru revendicarea vehiculelor identificate;
-Referatul nr. 3548 din 15.03.2018, întocmit de domnul Răzvan Bogdan Abalași, consilier personal
al primarului comunei Tomești, jud. Iași, prin care solicită emiterea unei dispoziții cu împuternicirea
personalului angajat în cadrul Biroului de Poliție Locală Tomești să efectueze inventarierea vehiculelor
fără stăpân și abandonate de pe raza comunei Tomești, jud. Iași;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: art. 8 din Legea nr. 421/2002 privind
regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau
privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, modificată și completată prin Legea 309/2006;
Ca urmare a competențelor stabilite prin: art. 155 alin. (1) lit. (e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. 1 lit. (b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
DISPUNE
Art.1. Se constată trecerea de drept în proprietatea privată a comunei Tomești, județul Iași, a
următoarelor vehicule, ridicate de pe domeniul public al comunei Tomești, nerevendicate în urma anunțului
public, declarate abandonate și libere de orice sarcini, după cum urmează:
Nr. crt.
MARCĂ AUTOTURISM
NR. ÎNMATRICULARE
SERIE ȘASIU
1
Peuget
IS-04-VCL
2
Dacia 1310
FĂRĂ NUMĂR
3
Dacia 1310 Break
IS-10-BRO
4
Dacia 1310
IS-10-TEH
5
Dacia 1310
IS-05-CGN
6
Dacia 1310
FĂRĂ NUMĂR
Art. 2. Vehiculele identificate mai sus vor fi valorificate prin vânzare, în condiţiile legii, sau
predate unei unităţi de colectare şi valorificare a deşeurilor, în funcţie de starea vehiculului.
Art. 3. Copii de pe prezenta dispoziție se vor comunica: Instituției Prefectului Județului Iași, pentru
controlul legalității actelor administrative, personalului angajat în cadrul primăriei cu atribuțiile prevăzute
la art. 1, pentru luare la cunoștință și ducere la îndeplinire. Prezenta dispoziție va fi făcută publică pe siteul instituției și în locuri publice din comună.
Emisă azi: 05.03.2020
PRIMAR,
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