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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

  
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea  concesionării, studiului de oportunitate, caietului de sarcini şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de blocare, ridicare, 
transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor 

staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul 
public şi/sau privat al  municipiului Oneşti 

 
 Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de  26 februarie 2009; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul 

de specialitate al Compartimentului de monitorizare, servicii publice şi avizul Comisiei 
pentru servicii publice, comerţ şi privatizare; 

 
 În baza art.36, alin.1, alin.2, lit.c, alin.5, lit.a din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1391/2006, Hotărârii Guvernului nr. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, 
transportul, depozitarea şi eliberarea/deblocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate 
neregulamentar pe drumurile publice,  Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru 
aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, Ordonanţei Guvernului. nr. 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare,  Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, 
privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân; 

 
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă  concesionarea prin licitaţie publică a activităţii de blocare, 
ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor 
staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public 
şi/sau privat al  municipiului Oneşti pentru o durată de 5 ani. 
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Art.2 – Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării activităţii de 
blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau 
remorcilor staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe 
domeniul public şi/sau privat al  municipiului Oneşti, conform Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3 – Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării activităţii de blocare, 

ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau remorcilor 
staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe domeniul public 
şi/sau privat al  municipiului Oneşti  conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.4 – Se aprobă regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de 

blocare, ridicare, transport, depozitare şi eliberare/deblocare a autovehiculelor şi/sau 
remorcilor staţionate  neregulamentar, expuse cu scopul vânzării sau abandonate pe 
domeniul public şi/sau privat al  municipiului Oneşti  conform Anexei nr.3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5 – Se numeşte comisia de licitaţie în vederea concesionării activităţii 

prevăzute la art.1, în următoarea componenţă: 
1. Preşedinte: - ing. Paris Ioan – director, Direcţia tehnică a domeniului public şi privat 
2. Secretar:    - ing. Lungu Valentin – compartiment monitorizare, servicii publice 
3. Membru:     - ing. Sava Claudiu – şef serviciu transporturi 
4. Membru:   - cons.jur. Chiriac Robert-Ionuţ – şef birou juridic 
5. Membru:   - ec. Chetraru Vasile – şef serviciu urmărire 
Rezerve: 
1. sing.Rotaru Monica – şef birou tehnic-gospodărie 
2. cons.jur.Dima Marilena – direcţia economico-financiară 
3. ec. Ghiba Doina- şef serviciu buget contabilitate 
 

Art.6 – Până la încheierea contractului de concesiune sau în situaţia în care nu va  
fi declarat câştigător al licitaţiei niciun ofertant, activitatea prevăzută la art.1 va fi 
efectuată de către Direcţia tehnică a domeniului public şi privat.  
 

Art.7  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Negoiţă Ion 

               Contrasemnează, 
                      Secretarul Municipiului, 
                          Cons.Jur.Daniel Spânu 
Nr.7 
din 26 februarie 2009  
LV/LV 
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