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Dispoziţie 

Privind declararea vehiculului inarca PEUGEOT 607 cu nr. de inmatriculare B-
999-GIU ca fiind abandonat i inventarierea, ridicarea, transportarea i depozitarea 
acestuia in spaţiul special atnenajat 

Având 1n vedere: 

Referatul nr.24/ / 0ş,,2->u  al Serviciului Public Direcţia Poliţia Locală Slatina; 
Prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan sau abandonate 
pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale, modificată şi completată prin Legea nr. 97/2020; 
Prevederile H.C.L. nr.1/11.01.2022 referitoare la aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor fără stăpan sau abandonate pe domeniul 
public/privat al municipiului Slatina; 
Somaţia Inregistrată 1n registrul unic sub nr. 333/21.09.2021, procesele verbale de constatare 
Seria OT Nr.00000467/21.09.2021, Seria OT Nr. 00000973/02.05.2022; 

in baza prevederilor art. 155 alin (1) lit.e) precum şi art. 196 alin (1) lit.b) din O.U.G. nr. 
57/05.07.2019 privind Codul administrativ, 

Primarul municiplului Slatina 
dispune: 

Art. 1 Se declară ca flind abandonat vehiculul marca PEUGEOT 607, culoare gri, cu numărul 

de Inmatriculare B- 999-GIU Inregistrat pe numele Otobicu Constantin depistat 1n parcarea de pe str. 
Păcii 1n zona blocului GA8C din municipiul Slatina, 

Art. 2 Vehiculul menţionat la art.1 precum şi eventualele bunuri aflate 1n interiorul acestuia, 
urmează a fi inventariat, ridicat, transportat şi depozitat prin grija Direcţiei Administrarea Străzilor şi 

Iluminatului Public, 1n spaţiul special amenajat. 



Art. 3.Prezenta dispoziţie va fi dusă la Indeplinire de către Direcţia Administrarea Străzilor şi 

Iluminatului Public. 
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public; 
- Serviciul Public Direcţia Poliţia Locală Slatina. 

Contrasemnează, 
Secretar General al munieipiului Slatina, 

Miha* JadIDITA 
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