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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  

pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/10.04.2009 privind 
aprobarea 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 şi a Hotărârii Consiliului 
Local nr.21/25.03.2010 privind aprobarea atribuirii, studiului de oportunitate şi 

caietului de sarcini 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 în ziua de 11 iulie 2012;  
 
Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Laurenţiu 

Victor Neghină, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice-Juridic şi 
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Oneşti;  

 
Având în vedere faptul că H.C.L. nr.23/2009 a fost emisă în executarea 

Hotărârii de Guvern nr. 147/1992, care a fost abrogată tacit prin art. 134, alin. (1), teza 
a II-a al OUG 195/2002 privind regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum şi 
faptul că dreptul de constata şi aplica „sancţiuni pentru încălcarea normelor legale 
privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul 
de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar” aparţine 
poliţiei rutiere (art. 64, alin. (3) din O.U.G. 195/2002), respectiv poliţiei locale (art.7, 
lit.h) din Legea 155/2010); 

 
Având în vedere Sentinţa Civilă nr.621/25.07.2011, pronunţată de Tribunalul 

Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în Dosarul nr.7839/270/2010, 
irevocabilă, prin care a fost admisă excepţia de nelegalitate şi s-a constatat 
nelegalitatea dispoziţiilor art.4, art.6 şi art.10 din Anexa la H.C.L. nr.23/2009, emisă 
de Consiliul Local Oneşti; 

 
În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a),  ale art.45 

şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

Art.1 – Hotărârea Consiliului Local nr.23/10.04.2009 pentru aprobarea 
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 se abrogă. 
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 Art.2 – Hotărârea Consiliului Local nr.21/25.03.2010 pentru aprobarea 
atribuirii, studiului de oportunitate şi caietului de sarcini 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 se abrogă. 

 
Art.3 – Începând cu data abrogării Hotărârii Consiliului Local 

nr.23/10.04.2009 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.21/25.03.2010, actele juridice 
încheiate în executarea acestora îşi încetează efectele. 

 
Art.4 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti;  
- SC MIN&COB TRANS SRL Oneşti. 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Ene Gheorghe 

 
 

 Contrasemnează, 
                                                                                                      Secretarul Municipiului, 
                                                                                                       Cons.jur. Daniel Spânu 
Nr.61 
din 11 iulie 2012 
 SD/CRI 

 


