
HOTĂRÂREA NR.340/189 
privind reglementarea activităţii de identificare, ridicare, depozitare şi valorificare a vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea 
 
Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2012, 
la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcţie; 
Luând în discuţie Raportul nr.43518 din 12.12.2012, întocmit de Serviciul Administraţie Publică Locală, 
prin care se propune delegarea către S.C. ETA S.A. a activităţii de ridicare, depozitare şi valorificare a 
vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului, precum şi 
aprobarea regulamentului privind identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără 
stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului; 
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 că prin Dispoziţia Primarului nr. 1318/2005 a fost aprobat Regulamentul privind 
identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul 
public sau privat al municipiului şi ţinând seama de modificările actelor normative aplicabile în cauză 
precum şi de prevederile art. 7 din Legea 155/2010, a poliţiei locale, prin care aceasta aplică prevederile 
legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului 
public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; de asemenea, având în vedere faptul 
că activitatea de blocare a autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice 
din municipiu, în vederea ridicării, a fost concesionată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 258/2010, către 
S.C. ETA S.A., societate care în colaborare cu Poliţia Locală trebuie să desfăşoare şi această activitate; 
În temeiul prevederilor Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau 
abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 156/2003 şi ale art.128, alin.(1), lit.g) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
În baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) 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 delegarea către S.C. ETA S.A. a activităţii privind ridicarea, depozitarea şi 
valorificarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului 
Râmnicu Vâlcea. 

 
(2) Activităţile specifice reglementate prin prezenta hotărâre cât şi cele realizate în baza Hotărârii 
Consiliului Local nr.258/2010, 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, vor fi prevăzute într-un protocol semnat de conducerea S.C. ETA S.A şi 
Direcţia Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
 
Art.2. În bugetul local pe anul 2013 vor fi prevăzute sumele necesare achiziţionării unui autovehicul 
special pentru realizarea de către S.C. ETA S.A., al cărei acţionar unic este municipiul Râmnicu Vâlcea, a 
serviciilor delegate prin Hotărârea Consiliului Local nr.258/2010 cât şi prin prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă „Regulamentul privind identificarea, ridicarea, depozitarea şi valorificarea vehiculelor 
fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea”, conform 
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Coordonarea activităţii de identificare, ridicare, depozitare şi valorificare a vehiculelor fără stăpân 



sau abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Râmnicu Vâlcea se va realiza de către 
Poliţia Locală a municipiului prin agenţi constatatori, nominalizaţi prin dispoziţie a primarului. 
 
Art.5. Taxele/tarifele ocazionate cu ridicarea, transportul, depozitarea vehiculelor declarate ca fiind 
abandonate sau fără stăpân vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului local, în baza unei analize 
economico-financiare realizată de către S.C. ETA S.A., societate care realizează această activitate. 
 
Art.6. Valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân se va realiza de către S.C. 
ETA S.A., printr-o reglementare proprie ce va avea la bază regulamentul aprobat prin prezenta hotărâre. 
 
Art.7. Începând cu data adoptării prezentei, orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art.8. Prezenta hotărâre se dă publicităţii şi se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire :  
- Direcţiei Economico - Financiare; 
- Direcţiei Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice; 
- Poliţiei Locale a municipiului; 
- Serviciului Corp Control Primar şi Inspectori Zonali; 
- S.C. ETA S.A. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, SECRETAR MUNICIPIU,  
Gheorghe MIHĂILESCU jurist Toma MIHĂESCU 
 
 
Râmnicu Vâlcea, 18 decembrie 2012 

 


