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H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: Completarea H.C.L. nr. 70/31.05.2006, privind numirea împuterniciţilor Consiliului 
Local Caracal, care vor dispune măsurile de blocare sau ridicare a autovehiculelor 
sau remorcilor staţionatea neregulamentar în municipiul Caracal. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Constatarea staţionării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor precum şi măsurile de blocare 

sau ridicare a acestora, se efectuează conform H.G. 147/1992 de către împuterniciţii Consiliului local pe raza 
căruia s-a săvârşit fapta contravenţională. 

În urma licitaţiei din data de 10.04.2006, serviciul de ridicare, transport şi depozitare a autovehiculelor 
staţionate neregulamentar este prestat de către S.C. MULTIACTIV SISTEM SRL Slatina, care a solicitat 
aprobarea împuterniciţilor, angajaţi ai societăţii pentru efectuarea operaţiunilor de constatare, blocare şi ridicare. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
-  Raportul de specialitate nr. 5817/20.04.2007 al Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Administraţie publică 

locală din cadrul Primăriei municipiului Caracal; 
- Art. 2 din H.G. 147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice; 
- H.C.L. nr. 85/31.10.2005 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea 

autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar în Municipiului Caracal; 
- Adresa nr. 5580/17.04.2007 a S.C. MULTIACTIV SISTEM SRL prin care solicită împuternicirea unei 

persoane pentru activitatea desfăşurată pe raza municipiului Caracal; 
- Avizul comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului şi comisiei juridice ale Consiliului local Caracal; 

În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 ART.1 - Constatarea staţionării neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor în municipiul Caracal, 
precum şi măsurile de blocare, ridicare, transport şi eliberare a acestora, vor fi efectuate de numitul PAUL 
MARIAN, angajat al S.C. MULTIACTIV SISTEM SRL SLATINA. 
 ART.2 – Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 70.31.05.2006 se completează în mod 
corespunzător. 
 ART.3 – Persoana nominalizată la art. 1 se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinirea prevederilor 
prezentei hotărâri în vederea aplicării prevederilor legale în vigoare. 
 ART.4  – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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