ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 62 din 28.05.2019
pentru aprobarea unor măsuri privind staționarea autovehiculelor
în orașul Târgu Frumos
Consiliul local al orașului Târgu Frumos, județul Iași, întrunit în ședință
ordinară,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 34766/20.05.2019;
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 34767/20.05.2019;
Având în vedere Raportul compartimentului de resort nr. 34768/20.05.2019;
Având în vedere Avizul emis de Comisia economică, financiară și de disciplină din
cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr. 35331/28.05.2019;
Având în vedere Avizul emis de Comisia juridică, de învățământ, sănătate, familie,
muncă și protecție socială, cultură, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al
Orașului Târgu Frumos nr. 35271/28.05.2019;
Având în vedere Avizul emis de Comisia de amenajare a teritoriului, urbanism,
protecție mediu, turism și agricultură din cadrul Connsiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 35315/28.05.2019;
Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1391/2006 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice;
Luând în considerare Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor;
Luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravențiilor;
Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu
Frumos nr. 26 din data de 16.02.2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d) și alin. 6 lit. a) pct.
13 și cu art. 45 alin. 1 din Legea administrației publcie locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se interzice staționarea voluntară a autovehiculelor de transport marfă și/sau
persoane cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și a utilajelor, pe
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drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al Orașului Târgu
Frumos.
Interdicția nu se aplică pe timpul efectuării operațiunilor de încărcare/descărcare a
mărfurilor și/sau de îmbarcare/debarcare a persoanelor, conducătorii acestor vehicule
având obligația să respecte semnalizarea rutieră din zonă.
Interdicția prevăzută la alineatul 1 nu este aplicabilă vehiculelor aparținând
instituțiilor prevăzute la art. 32 alin. 2 lit. a) și b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice atunci când se află în acțiuni de intervenție sau misiuni care
impun urgența.
Art. 2 Parcarea vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre este
permisă numai în autobaze sau în locuri special amenajate în acest sens, semnalizate prin
marcaje și indicatoare rutiere.
Art. 3. Încălcarea prevederilor art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre constituie
contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1.000 lei, care se face
venit la bugetul local.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii corespunzătoare se efectuează de
către personalul Biroului Poliție Locală Oraș Târgu Frumos și/sau al Biroului Impozite,
Taxe Locale și Transport Local, conform competențelor ce le revin.
Sancțiunea contravențională se aplică exclusiv conducătorului autovehiculului.
Proprietarul sau deținătorul vehiculului/autovehiculului are obligația de a comunica
instituției din care face parte agentul constatator, la cererea și în termenul solicitat,
identitatea utilizatorului și/sau a conducătorului vehiculului/autovehiculului, la data și ora
săvârșirii contravenției. În caz contrar, sancțiunea contravențională va fi aplicată
proprietarului și/sau deținătorului legal al vehiculului/autovehiculului.
Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
primarul Orașului Târgu Frumos.
Art. 5. Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre:
 Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi;
 Primarului Orașului Târgu Frumos;
 Biroului Poliție Locală Oraș Târgu Frumos;
 Serviciului economic;
 Biroului Impozite, Taxe Locale și Transport Local,
și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și/sau prin publicare pe
pagina de internet a instituției și/sau prin presă.
Președinte de ședință,
Consilier local
Mihai Condurache

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.05.2019, cu un număr de 16
voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la
ședință din cei 17 consilieri locali în funcție.
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