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Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi Raportul de 
specialitate întocmit de Poliţia Locală Sector 1; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a Consiliului Local 
al Sectorului 1; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat al statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului României 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 
administrative – teritoriale; 

În conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă; 
În temeiul dispoziţilor Ordonanţei Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003; 

Luând în considerare prevederilei Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a 
localităților, cu modificările și completările ulterioare; 

Ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti  nr. 
286/2003 privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6 să exercite atribuţiile 
prevăzute de Legea nr. 421/2002; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.416/2008 
privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare/valorificare a 
anumitor categorii de vehicule situate sau aflate pe terenuri, carosabil, parcări, locuri special 
amenajate aparţinând domeniului public sau privat al Sectorului 1, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de valorificare a 
vehiculelor declarate  ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului 
Local al Sectorului 1 nr. 416/2008; 

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.114/23.06.2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 10.06.2012; 



În temeiul art.45, alin.(1) și alin.(5), teza a II-a, art.81, alin.(1) şi art. 115, alin.(1), lit.”b”  
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.2  din Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 1 nr.431/29.10.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de 
valorificare a vehiculelor declarate  ca fiind abandonate sau fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 416/2008, după cum urmează: 

 
( 1 ) Se numeşte comisia  însărcinată cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind 

abandonate sau fiind fără stăpân, ridicate în baza Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 
nr.416/2008, având următoarea componenţă: 

 
- Florin Nicolae Andrei Diaconescu - consilier local; 
- Cosmin Marius Fodoroiu  - consilier local; 
- Leonard Ionuț Gheorghe   - consilier local; 
-     Dinu Marian Aurelian              - angajat al Poliţiei Locale Sector 1; 
- Pişchiş Dana Maria              - angajat al Poliţiei Locale Sector 1 
- Lionte Lucia                                      - angajat al Poliţiei Locale Sector 1 
 
( 2 ) În cazul în care angajaţii Poliţiei Locale Sector 1 se află în imposibilitatea de a 

participa la activitatea comisiei aceştia vor fi înlocuiţi prin decizia Directorului General. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice altă 

formă de publicitate. 
Art.3. Primarul Sectorului 1, Poliţia Locală Sector 1, Direcţia Generală de Impozite şi 

Taxe Locale Sector 1, membrii comisiei menționate la art.1, alin. (1) şi Serviciul Secretariat 
General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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