ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
Nr. 118 din 23.07.2018
Privind completarea anexei la HCL nr. 59/2010 privind stabilirea faptelor ce constituie
coontravenții în domeniul administrătii domeniului public și privat al orașului Tăuții
Măgherăuș și sancțiunile ce de vor aplica pentru acestea.
Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară, in data de 23.07.2018
Având în vedere:
- raportul de specialitate al Compartimentului Poliţiei Locale nr.5518/09.05.2018
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
- HCL nr. 59/2010 și anexa,
- OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și HG 1391/2006 privind aprobarea
regulamentului de aplicare a OUG 195/2002,
- Legea 155/2010 a Poliției locale
- O.G nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu toate modificările ulterioare,
- dispoziţiile Legii nr. 61/1991 republicată, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi ale O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu toate modificările şi completările ulterioare;
Se constată îndeplinite prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală
Avizul secretarului Orașului,
Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art. 36 alin. 1 şi ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu toate modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă completarea anexei la HCL nr. 59/2010 privind stabilirea faptelor ce constituie
coontravenții în domeniul administrătii domeniului public și privat al orașului Tăuții Măgherăuș și
sancțiunile ce de vor aplica pentru acestea, după cum urmează:.

IV. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Nr.crt

FAPTA

Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor pe
trotuar;
Circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor/ autovehiculelor pe
2.
spaţiile verzi, în locuri de agrement, parcuri şi locuri de joacă
Oprirea, staţionarea şi parcarea vehicululelor/ autovehiculelor
destinate transporturilor de persoane sau de marfa, cu masa totală
maxim autorizată de peste 3,5 tone pe domeniul public sau privat
3.
al orașului Tăuții Măgherăuș, cu excepţia celor destinate
aprovizionării - în intervalul orar 21-07 şi care deţin autorizaţie de
liber acces.
Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin
1.

Amenda (lei)
Pers. fizice

Amenda (lei)
Pers. juridice

200-400

400-600

200-400

400-600

200-400

400-600

200-400

400-600

care se împiedică sau se limitează acccesul la obiective de interes
4.

public (puncte trafo, gospodăreşti, centrale termice, alei, parcuri,
locuri de agrement, locuri de joacă, etc.);

Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin
care se împiedică sau se limitează accesul în instituţii publice sau
5. private de interes public (spitale, şcoli, teatre, muzee, centre

400-800

800-1000

200-400

400-600

200-400

400-600

200-400

400-600

200-400

400-600

100-500

400-500

comerciale, centre medicale, sedii firme, farmacii, bănci, etc.);
Oprirea, staţionarea şi parcarea vehiculelor/ autovehiculelor prin
care este obstrucţionat accesul spre parcările sau garajele legal
6.
amenajate, pistele pentru biciclişti sau zonele pietonale amplasate
pe domeniul public sau privat al orașului Tăuții Măgherăuș;
Oprirea vehiculelor/autovehiculelor, în zona de acţiune a
7.

indicatorului cu semnificaţia ,,Oprire interzisă’’ şi a marcajului cu
semnificaţia de interzicere a opririi

Staţionarea vehiculelor/autovehiculelor în zona de acţiune a
8. indicatorului cu semnificaţia ,,Staţionare interzisă’’ şi a marcajului
cu semnificaţia de interzicere a staţionării,
Nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor provizorii, a indicaţiilor
şi a semnalelor de dirijare efectuate

de către

poliţistul local

9. însărcinat cu fluidizarea circulaţiei pe perioada lucrărilor de
asfaltare şi de întreţinere a părţii carosabile.

10 Neprezentarea în termenul solicitat constituie contravenţie

Art.2.Prezenta hotarare intra în vigoare în termen de 30 zile dela afişare şi aducere la
cunostinta publica.
Art.3. Hotărârea se comunică la:
-Prefectul judeţului Maramureş,
-Primarul Oraşului Tăuţii Măgherăuş,
- Serviciul Politie locală al oraşului,
-Serviciului Financiar contabil,

Presedinte de ședință
Muresan Cosmin George
Contrasemneaza Secretar
Bindila Calin Ioan

Au fost prezenti 10 consilieri din 12 in functie
Adoptata cu unanimitate
Nr .117/23.07.2018
5 ex. CL/BCI

