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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hoHirare privind interzicerea circulatiei vehiculelor cu tractiune animaHi

pe raza Municipiului Scantu Gheorghe

In cursul lunii noiembrie anul 2009, a fost adoptata H.C.L. nr. 26312009 privind
circula!ia pe teritoriul Municipiului Sf§ntu Gheorghe a vehiculelor cu trac!iune animala, a
ma~inilor ~i utilajelor autopropulsate utilizate in lucrari de construc!ii, agricole ~i forestiere
care reglementeaza accesul, circula!ia, intervalele orare ~i traseele pe care se pot deplasa
aceste categorii de vehicule .

. De la intrarea in vigoare a prevederilor acestei hotanrri ~i pana in prezent, lucratorii
Poli!iei Locale a Municipiului Sfantu Gheorghe au efectuat activita!i de control privind
aplicarea ~i respectarea dispozitiilor acestui act normativ.

Astfel, pe parcursul anilor 2010, 2011, 2012 ~i 2013 lucratorii din cadrul Poli!iei
Locale a Municipiului Sfantu Gheorghe au aplicat un numar de 659 de sanc!iuni
contraven!ionale din care 554 de amenzi ~i 105 de avertismente scrise pentru nerespectarea
H.C.L. nr. 263/2009.

De men!ionat, de asemenea, ca cea mai mare parte a proprietarilor de vehicule cu
tractiune animal a care sunt sanc!iona!i contraven!ional cu amenda, nu platesc aceste amenzi,
grevand in acest fel bugetul Municipiului Sfantu Gheorghe.

Analizand amploarea acestui fenomen contraven!ional favorizat de incalcarea
prevederilor H.C.L. nr. 263/2009, in special nerespecarea traseelor de deplasare a vehiculelor
cu trac!iune animal a, constatam 0 grava incalcare a normelor de convie!uire social a la nivelul
Municipiului Sfantu Gheorghe, aplicarea sanc!iunilor contraven!ionale prevazute la acest
moment in acest act normativ nu ~i-au atins scopul preventiv ~i educativ, astfel incat, apreciez
ca fiind necesar ~i oportun impunerea unor reglementari mai restrictive ~i mai eficiente pentru
stoparea acestei stari de fapt.

Avand in vedere considerentele enumerate mai sus, propun spre dezbatere ~i aprobare
proiectul de hotarare privind interzicerea circula!iei vehiculelor cu trac!iune animal a pe raza
Municipiului Sfantu Gheorghe.
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