
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: modificarea Regulamentulului privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de ridicare, transport şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar 

pe teritoriul ora şului Balş 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2010,  
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 10129/29.09.2010 al Oficiului Juridic; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr.147/1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, 

depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe 
drumurile publice; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 privind aprobarea Regulamentului de 
aplicare a O.U.G. nr.195/2002; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 25/26.03.2009, 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi lit. d) coroborat cu alin. (6) lit. a) pct. 13, 
precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art. 1. – Se aprobă modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de ridicare, transport şi depozitare vehicule staţionate neregulamentar pe teritoriul 

oraşului Balş, care constituie anexă la Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 25/26.03.2009. 

Art. 5 din regulamentul menţionat anterior se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„Străzile pe care se acţionează pentru blocarea/deblocarea roţilor precum şi pentru ridicarea 

şi transportul vehiculelor staţionate neregulamentar sunt cele pe care sunt sau vor fi amplasate 

semne rutiere specifice pentru blocarea roţilor şi ridicarea vehiculelor staţionate neregulamentar”. 
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Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 

cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului UAT pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului 

Judeţului Olt . 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Constantin 
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