ROMAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stabilirii unor fapte de natură contravențională comise de persoane
fizice/juridice, după caz, pe raza orașului Huedin
Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2018.
Având în vedere referatul nr. 26199/ 19.06.2018, înaintat de Șef Serviciu Poliția Locală, privind
reglementarea regimului juridic contravențional pentru oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară
pe domeniul public sau privat al orașului Huedin.
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5965/25.06.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
de administrație publică, muncă și protecție sociala la ședința din data de 25.06.2018.
Luând în considerare prevederile art.2, alin.2 din Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al
contravențiilor aprobată prin Legea nr.180/2002 cu modificările ulterioare, ale O.U.G nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, ale Hotărârii Guvernului nr.1391/2006 privind aprobarea Regulamentului
de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, ale Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței nr.43/1997 privind
regimul drumurilor și ale Legii nr.155/2010 privind Poliția Locală, art 36, alin.1, 2, lit. c, d, alin 5 lit.a,
alin.6 lit.a, pct.3 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006
H O TARAS TE
Art.1. Se aprobă stabilirea unor fapte de natură contravențională comise de persoane
fizice/juridice, după caz, pe raza orașului Huedin, astfel:
(a). circulația, oprirea și staționarea vehiculelor/autovehiculelor pe spațiile verzi, în locuri de
agrement, parcuri, locuri de joacă, sau în incinta cimitirului;
(b). staționarea, vehiculelor/autovehiculelor destinate transporturilor de persoane cu masa maximă
autorizată de peste 3,5 t pe domeniul public sau privat al Orașului Huedin, cu excepția celor destinate
aprovizionării agenților economici;
(c). staționarea, oprirea și parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care este obstrucționat accesul
la parcările sau garajele special amenajate amplasate pe domeniul public sau privat al Orașului Huedin ;
(d). ocuparea abuzivă a locurilor de parcare aflte în administarea Primăriei (cu abonament,
contract de închiriere, sau rezervate cu destinație specială) de către alta persoană decât titularul locului de
parcare;
(e). oprirea, staționarea și parcarea vehiculelor/autovehiculelor prin care se împiedică sau se
limitează accesul la obiective de interes public (unități de învățământ, Spitalul Orășenesc, Policlinica
Huedin, centre comerciale, instituții financiare, sedii firme, bănci, creșă, farmacii;
(f). nerespectarea dispozițiilor administratorului drumurilor, transmise prin indicatoare sau cu
somație aplicată pe vehicul/autovehicul, de către împuterniciți ai Primarului din cadrul Poliției Locale, de
a elibera domeniul public sau privat al Orașului Huedin, în vederea executării de lucrări de interes public

(reparații de orce natură, asfaltări, intervenții la rețelele de utilități publice, pentru efectuarea curățeniei
sau lucrări de dezăpezire ) și cu ocazia organizării unor evenimente sau manifestări publice autorizate;
Art.2. (a). Proprietarul/utilizatorul vehiculului/autovehiculului are obligația de a comunica Poliției Locale
Huedin în termen de 15 zile de la solicitare, datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autovehiculului
spre a fi condus.
(b). Necomunicarea în termenul prevăzut la lit. (a), s-au comunicarea incompletă a datelor de identitate ale
conducătorului autovehiculului/vehiculului constituie contravenție.
(c). Răspunderea contravențională se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice după caz.
Art.3.alin.(1). Controlul respectării prevederilor proiectului de hotărâre, întocmirea actelor de constatare și
încheierea proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor vor fi efectuate de către agenții din cadrul
Serviciului Poliție Locală Huedin, persoanele împuternicite de către Primar.
- alin.(2). In momentul constatării faptei, agentul constatator va întocmi și afișa sub ștergătorul de parbriz al
vehiculului/autovehiculului, nota de constatare, iar în baza acestei note de constatare, același agent constatator va
întocmi procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției.
- alin.(3). Procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției neatacat în termenul legal, sau
hotărârea judecatorească irevocabilă prin care se respinge plângerea contravențională, constituie titlu executoriu în
baza căruia se va proceda la recuperarea amenzii.
Art.4 Persoana sancționată contravențional poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la înmânarea
sau de la comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii.
Art.5 Prevederile proiectului de hotărâre se completează cu prevederile Ordonanței nr.2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.
Art.6 Contravențiile prevăzute la art 1, se sancționează cu amenda contravențională, după cum urmează:
(a). cu amenda de la 200 pana la 400 lei pentru persoane fizice ;
(b). cu amenda de la 300 pana la 500 lei pentru persoane juridice.
Art.7 Contraventiile prevazute la art 2, lit. a, b se sancționează cu amenda contravențională, după cum
urmează:
(a). de la 300 pana la 500 lei pentru persoane fizice;
(b). de la 400 pana la 600 pentru persoanele juridice.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Politia Locală din
cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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