
NR. 23.683 /2014
PRoTECT DE HorAnAnn

pentru modificarea qi completarea H.C.L. nr.2812014 privind interzicerea circulafiei
vehiculelor cu trac{iune animali pe teritoriul administrativ

al municipiului Sff,ntu Gheorghe

consiliul Local al Municipiului sff,ntu Gheorghe, in qedinfi ordinari;
Av6nd in vedere Expunerea de motive nr.23"68112A14 a Primarului municipiului, dl"

Antal Arp6d-Andr6s;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 23.68212014 al Poliliei Locale Sf6ntu

Gheorghe;
Avdnd in vedere adresa nr. 12014 a Inspectoratului de Polilie Judelean

Covasna - Serviciul Rutier;
Avdnd in vedere Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al

munic^ipiului SfAntu Gheorghe ;

Inbazaprevederilor art. 5 alin. (7), art.Vl alin. (1) alin. (2) qi art. 128 alin. (1) lit. d
din O.U.G. ff. 195/2002 privind circulalia pe drumurile publice, republicatS, cu
modi{cdrile qi completdrile ulterioare;

rnbaza prevederilor art. 1, att.2 ahn. (2), afi. 4, art. 8 alin. (2) lit. d din o.G. nr.
212001 privind regimul juridic al contravenliilor, aprobatS prin Legea nr. 180/2002, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile art.2 alin. (3) qi art. 7 din Legeanr. 15512010 - legea
poliliei locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi ale art. 3 alin. (2) lit. b din H.G.
nr. 133212010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi func{ionare a
politiei locale:

AvAnd in vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 5012004 privind organizarea
qi funclionarea Jandarmeriei Rom6ne;

AvAnd in vedere parcurgerea procedurii previzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr.
5212003 privind transparenla decizional[ in administra]ia public6, republicat6;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (l) gi alin. (9) din Legea nr. 21512001
privind administrafia public[ locald, republicat[, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

In temeiul afi.45 alin. (3) qi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.21512001 privind
administralia publicd locali, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

HoTARASTE

ART. 1. - Se aprobd modificarea gi completarea Hot[rdrii Consiliului local nr.
2812014 privind interzicerea circulaliei vehiculelor cu tracliune animald pe teritoriul
administrativ al municipiului SfAntu Gheorghe, dupd cum urmeazd.:

I. Titlui HotdrArii Consiliului local va avea urmdtorul cuprins:
,,Hotf,rArea nr. 12014 privind aprobarea unor mdsuri pentru intre{inerea

strdzilor qi reglementarea circulaliei vehiculelor cu tracliune animalS pe teritoriul
administrativ al municipiului SfAntu Gheorghe."

II. Articolul 1 va avea urm[torul cuprins:
,,ART. 1. - (1) IncepAnd cu data de 20I4, circulalia vehiculelor cu

tracliune animald pe teritoriul administrativ al municipiului Sfdntu Gheorghe se va efectua
numai inbaza unei autorizafii speciale de acces a vehiculelor cu tracliune animal6.

(2) Se excepteazd. de la aplicarea dispoziliilor prevdzute la alin. (1) teritoriul
administrativ al satelor aparlindtoare Chilieni gi Coqeni."



III. Articolul2 va avea urmf,torul conlinut:
,,ART. 2. - (1) Proprietarii/delindtorii de vehicule cu tracfiune animald care

desfbqoard activitdfi agricole, forestiere, sau participd la activitdli cu caracter sportiv,
turistic, ceremonii gi t6rguri pot obline autoriza[ia prevdzutd" la afi. 1 de la Direclia
Gospoddrie Comunald din cadrul Primdriei municipiului Sfflntu Gheorghe.

(2) Proprietarii/delindtorii de vehicule cu tractiune animald menlionali la alin. (1) pot
circula pe rutele pi traseele stabilite prin autorizalia specialS numai in intervalul orar 06:00-
20:00.

(3) Trdsurile qi atelajele cu tracliune animalS vor fi obligatoriu echipate cu colectoare
de fecale, coquri pentru furaje, mdturi qi lopata"

(4) Conducltorii trdsurilor qi atelajelor cu tracliune animald vor curdla din proprie
iniliativd drumul sau trotuarele murddrite de cdtre acestea, sub sancliunea aplicarii
prevederilor art. 42 alin. (4) qi (5) din H.C.L. nr. 24112013 privind instituirea normelor de
bund gospod[rire pe teritoriul municipiului Sfdntu Gheorghe."

IV. Articolul 7 din hotdrdre se modificd astfel:
,,ART. 7. - Constatarea contraven{iilor qi aplicarea sanc}iunilor contraven}ionale

prevdzute ?n prezenta hotdrAre se face de cdtre poliliqtii locali din cadrul Poliliei Locale a
Municipiului Sfdntu Gheorghe, cu sprijinul agenlilor de poli{ie din cadrul Biroului rutier al
Poliliei Municipiului SfAntu Gheorghe, a ofilerilor gi subofilerilor din cadrul
Inspectoratului Judefean de Jandarmi Covasna gi a angajalilor Direcliei Gospoddrie
Comunald din cadrul Primdriei municipiului Sfdntu Gheorghe."

V Articolul 10 se modificd dupd cum urmeazd:

,,ART. 10. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hot[rdri se
imputerniceqte Direclia de Gospoddrire Comunal5 din cadrul Primdriei municipiului
SfAntu Gheorghe qi Polilia Local[ a municipiului SfAntu Gheorghe."

ART. 2. Cu executarea prevederilor prezentei hotdrAri se imputerniceqte DirecJia de
Gospoddrire Comunal[ din cadrul Primdriei municipiului SfAntu Gheorghe qi Polilia
Locald a municipiului SfAntu Gheorghe.

Sfdntu Gheorghe, la 2014.

PRE$EDINTE DE $EDINTA

Avrzat pentru legalitate la data de
SECRETAR

Kulcs{r Tiinde-Ildik6

2014.


