
HOTĂRÂREA NR. 258 

privind delegarea gestiunii serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare 

a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice în municipiului 

Râmnicu Vâlcea 

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

31 august 2010, la care participă 21 de consilieri locali din cei 23 în funcţie; 

Luând în discuţie Raportul nr. 25962 din 30.08.2010, întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, 

Gospodărie Comunală şi Servicii Publice, prin care se propune delegarea directă a gestiunii Serviciului 

public de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate 

neregulamentar pe drumurile publice în municipiului Râmnicu Vâlcea către SC ETA S.A, preluarea 

personalului din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public aferent acestui serviciu, de către SC ETA 

SA, prin protocol de preluare, cu respectarea prevederilor legale, precum şi a mașinilor și utilajelor 

neceresare realizării Serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a 

autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, cu respectarea 

prevederilor legale;  

Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; nr.2, de 

buget-finanţe, prognoze economico-sociale şi nr.3, pentru servicii publice şi comerţ, întreprinderi mici şi 

mijlocii, administrarea domeniului public şi privat, agricultură; 

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr. 39 din 15 febr. 2008, Consiliul Local a stabilit ca Serviciul 

public de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate 

neregulamentar pe drumurile publice în municipiului Râmnicu Vâlcea, înființat prin hotărârea nr. 63/1997, 

să fie realizat prin gestiune directă de către Direcția Administrării Domeniului Public, iar urmare a 

reorganizării activității Direcției Administrării Domeniului Public, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 213/30 

iulie 2010, completată și modificată prin hotărârea nr. 224/06.08.2010, a fost aprobată organigrama și 

statul de funcții ale acesteia, în care activitatățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a 

autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice, nu se mai regăsesc; 

Ţinând cont de faptul că pentru realizarea obiectivelor administraţiei publice locale privind serviciul public 

de blocare şi ridicare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar, respectiv: fluidizarea 

traficului rutier, a căilor de acces pietonale şi a domeniului public, îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe 

drumurile publice, asigurarea circulaţiei pietonale corespunzătoare, disciplinarea conducătorilor auto ce 

staţionează sau parchează autovehiculele în locuri nepermise, este necesară desfășurarea în continuare 

a  

acestui serviciu public, iar în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, SC ETA SA, are ca obiect de 

activitate și "Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre"- cod CAEN 5221, care se referă și la 

activitățile specifice desfășurării Serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a 

autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilități publice; 

În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) şi art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică 

Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenţi,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă delegarea directă, către S.C. ETA S.A, a gestiunii Serviciului public de blocare, ridicare, 



transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile 

publice în municipiului Râmnicu Vâlcea.  

 

Art.2. (1) Consecinţă a prevederilor art.1, se aprobă preluarea de către SC ETA SA a personalului din 

cadrul Direcției Administrării Domeniului Public aferent Serviciului public de blocare, ridicare, transport, 

depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar pe drumurile publice. 

(2) Preluarea personalului prevăzut la alin.(1) se va face prin protocol de preluare, cu respectarea 

prevederilor legale.  

(3) Se aprobă preluarea de către SC ETA SA a mașinilor și utilajelor necesare realizării Serviciului public 

de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate 

neregulamentar pe drumurile publice, cu respectarea prevederilor legale.  

 

Art.3. Consecinţă a prevederilor art.1 se va completa contractul de delegare a gestiunii serviciului public 

de blocare, ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate 

neregulamentar pe drumurile publice, care va fi supus spre aprobare împreună cu caietul de sarcini în 

următoarea ședință a Consiliului Local. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: 

- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru, Gospodărie Comunală şi Servicii Publice; 

- Direcţiei Economico - Financiare; 

- Direcţiei Administrării Domeniului Public; 

- SC ETA SA. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR MUNICIPIU, 

Ilie Amza                                                                         jurist Toma Mihăescu 

 

Râmnicu Vâlcea, 31 august 2010 


