
HOTĂRÂREA NR. 315 

aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii “ Serviciului public de blocare, ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe 

drumurile publice în municipiul Râmnicu Vâlcea” 

 

 

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinta ordinară la data de 28 octombrie 2010, 

la care participă 22 de consilieri locali din cei 23 în funcţie; 

Luând în discuţie Raportul nr. 31475 din 20.10.2010 întocmit de Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi 

Servicii Publice prin care se propune aprobarea „Regulamentului serviciului public de blocare, ridicare, 

transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile 

publice în Râmnicu Vâlcea », a Caietului de sarcini a acestui serviciu, precum şi împuternicirea 

primarului, ca prin serviciile de specialitate, să întocmească contractul de delegare; 

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 Direcţia Administrării Domeniului Public a fost reorganizată, care a realizat 

acest serviciu, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.213/30.07.2010, completată şi modificată prin 

hotărârea 224/06.08.2010, au fost aprobate organigrama şi statul de funcţii ale acestei direcţii, fără ca 

activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate 

neregulamentar pe drumurile publice să mai fie cuprinsă în structura organizatorică a acestei direcţii şi 

ţinând cont de faptul că prin hotărârea nr.258/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă a 

gestiunii “Serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau 

remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice“ către S.C. ETA S.A Rm. Vâlcea; 

În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, ale Hotărârii Guvernului nr. 

955/2004 de aprobare a reglementărilor-cadru de aplicare a acesteia 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. (1) Se aprobă „Regulamentul serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în municipiul 

Râmnicu Vâlcea », conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Urmare a prevederilor alin. (1) prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 85/27.03.2008 de aprobare a 

“Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de blocare, ridicare, transport, 

depozitare şi eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în 

Râmnicu Vâlcea“ îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini a serviciului public de blocare, ridicare, transport, depozitare şi 

eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice în municipiul 

Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se împuterniceşte primarul municipiului, ca prin serviciile de specialitate, să întocmească contractul 

de delegare a gestiunii acestui serviciu. 



 

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

- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice; 

- Direcţiei Investiţii şi Achiziţii Publice; 

- SC ETA SA. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR MUNICIPIU, 

Mihail Eugen Botea                                                        jurist Toma Mihăescu 

 

Râmnicu Vâlcea, 28 octombrie 2010 


